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2014, een jaar met veel hoogtepunten aan beide kanten
van de balans. Ja, we hebben veel mogen feesten,
maar zijn helaas ook door droevige gebeurtenissen
in diepe rouw gedompeld. Daar houden we littekens
aan over die we nooit zullen vergeten. Aan het einde
van een jaar kijken we samen terug op wat was. 
Dat vindt u ook in deze uitgave van onze Nuutsbaeker.
Verenigingen kijken terug op geslaagde evenementen. 
Ook voor de Nuutsbaeker was het een jubileumjaar. Al 40 jaar
verschijnt dit blad trouw 11 keer per jaar. 
De burgemeester overziet in zijn column het afgelopen jaar als een
‘Mooi jaar’. Hij telt zegeningen in de gemeente en kijkt vol vertrouwen
uit naar wat komen gaat. Vol vertrouwen dankzij de Beekse 
gemeenschapszin.
In deze editie vindt u ook royaal aandacht voor de verschillende 
vrijwilligers op vele gebieden.
Een technisch verslag van de gemeenteraadsvergadering waaruit 
duidelijk blijkt wie bepaalt en wie controleert. 
Ondanks de donkere dagen zien we toch al weer lichtpuntjes in het
komende jaar.
Na de feestdagen als Kerstmis en Nieuwjaar wordt er volop
koers gezet naar het carnavalsgebeuren, dat zijn hoogtepunt
half februari 2015 beleeft.
Het geheel overziend kunnen we vaststellen dat we samen
steeds onderweg zijn met heel wat gelijke aandachtsgebieden. 

Wij wensen u naast veel leesplezier met dit exemplaar ook als
Stichtingsbestuur en redactie een zalig kerstfeest en een energiek 2015.

Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

JE PROEFT DE LIEFDE VOOR HET VAK !!!
Tel: 046-4371795 |  Fax: 046-4362783  | info@slagerijveugen.nl | www.slagerijveugen.nl | Markt 100a,6191JK Beek(L)

Wij wensen u fijne Feestdagen
en een Gezond en Gelukkig 2015
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Op zondag 4 januari 2015 organiseren de 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek 
en het Gemengd Koor  Beeker Koorzang weer het inmiddels 
traditionele Nieuwjaarsconcert in het Asta cultuurcentrum aan de
Markt in Beek.

De Kon. Harmonie St. Caecilia o.l.v. Ben Essers en de Beeker Koorzang o.l.v.
Pierre Gerits met begeleiding van Annemie Sluijsmans – Meens op de vleugel,
staan borg voor een afwisselend en sfeervol concert.
Gemengd Koor Beeker Koorzang brengt een verscheidenheid van populaire
liederen, die zeker zoals voorafgaande jaren in de smaak zullen vallen.

De Kon. Harmonie vervolgt het concert met muziek waarbij u zich daadwerke-
lijk in Wenen bij een Nieuwjaars Concert waant, waarbij de bekende Weense
Wals en de Radetski mars niet zullen ontbreken.. 
Dit jaar is er tevens een optreden van de blokfluitgroep van Heidi Pittie en Gitte
Nijsten. Zij allen zullen u verassen op dit traditioneel concert.
Tot slot zullen Harmonie en Koor ook samen een optreden verzorgen.
In verband met het eerste lustrum van dit concert is er nog een verrassend op-
treden van een Mystery Guest.

U ziet een concertmiddag om niet te missen, beide verenigingen hopen dan
ook velen van u te mogen begroeten op deze unieke concertmiddag.

De aanvang van dit Nieuwjaars Concert in de Asta, is dit jaar om 15.00 uur en
de entree is een vrije gave.

Nieuwjaars Concert in Beek

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Zo
snel dat het Wandelkomitee van Caesar
atletiek al weer voor de 16e maal met de
organisatie van de Wafelwandeltocht de
spits afbijt van de Limburgse wandelka-
lender. Een wandeling die bij vele wan-
delaars leuke herinneringen oproept:
gezelligheid, nieuwjaarswensen uitwis-
selen en na afloop een gratis wafel.  

Gewoontegetrouw dient het vereni-
gingslokaal van AV Caesar, sportpark De
Carmel te Beek (Bloote Weg 3 6191 EM)
als startpunt. Tussen 8:30 en 14:00 kan
men hier starten voor de afstanden van
8, 12, 16 en 20 km.
Via het Kasteelpark , Kelmonderbos en
Leefbomenbos bereikt men het rustpunt
in Catsop. De 16 en 20 km wandelaars
maken vanuit Catsop een lus door het
mooie bos van Elsloo en Geulle. Via het
Siekendaal, waar in de tijd van
Napoleon zieke en gewonde soldaten
verpleegd werden, gaan alle wandelaars
terug naar het vertrekpunt. Bij aankomst
in de kantine wordt tegen inlevering van
de deelnemerskaart de gebruikelijke
gratis wafel verstrekt.

Inlichtingen? 
Math Hulst tel 046-4371790 en Lambert
Bergers tel 046-4373623 verstrekken u
die gaarne. 
Trouwens op www.avcaesar.nl kunt u
die ook opvragen.

16e Wafelwandeltocht
op vrijdag 2 januari 2015

te Beek

Foto: J. Schuijren
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In Dagblad De Limburg van 17 november 2014 stond de over-
lijdensannonce van Pastor-Em. Giljam Coumans, die op 12
april 1933 te Windraak was geboren en op 15 november 2014
in Sittard overleden. De overledene was op 21 maart 1959 tot
priester van het bisdom Roermond gewijd.

De meeste lezers van De Nuutsbaeker weten waarschijnlijk
niet, dat Giljam Coumans een deel van zijn priesterleven met
de gemeenschap Beek was verbonden. Ook heeft hij mede
aan de basis gestaan van dit informatieblad. Ik zal U daarover
in het kort informeren.

In het boek PROOSDIJVELD BEEK, een woonwijk langs eeu-
wenoude wegen (7e deel van de boekenserie ‘Wat Baek ós
bud’) wordt vermeld, dat Giel Coumans – want zo werd hij in
Beek steevast  genoemd – op 19 april 1967 als kapelaan werd
benoemd in de parochie van O.L.-Vrouw van de Wonder-
dadige Medaille. Voordien was hij acht jaren kapelaan geweest
in Gulpen. Kapelaan Coumans ging wonen in de kapelanie,
gelegen aan de Veldekelaan no. 17 in Beek. Hij werd tevens
benoemd als moderator van en leraar aan de Technische
School in Beek.

Naast de uit genoemde functies voortvloeiende werkzaam-
heden herinner ik mij kapelaan Coumans als een inspirerend
lid van de Overleggroep Samenlevingsopbouw Beek. In De
Nuutsbaeker van maart 1975 (1e jg nr. 7) werd over deze
Overleggroep het volgende meegedeeld: Nadat deze groep
eerder een aktieve inbreng heeft gehad in de uitgifte van dit

blad, heeft hij verder een aanzet gegeven tot een plaatselijk
cultuurbeleid c.q. plaatselijke culturele raad, een nota omtrent
het jeugdbeleid, besprekingen rond bejaardenvraagstukken.
Op grond van de gekozen taak en doelstelling meent de
Overleggroep er goed aan te doen met de gezamenlijke buurt-
verenigingen aan tafel te gaan zitten. In incidentele contacten
is de groep n.l. gebleken, dat er onder een aantal buurtvereni-
gingen vragen leven en zich soms vraagstukken voordoen die
betrekking hebben op het gemeenschapsleven in Beek.

Het zou voor de hand gelegen hebben, dat Giel Coumans
redacteur zou zijn geworden van De Nuutsbaeker voor de
rubriek ‘Samenlevingsvraagstukken’,  maar er hing allang in
de lucht, dat hij voor andere pastorale taken zou worden
geroepen. En zo lezen wel in De Nuutsbaeker van april 1975
(1e jg nr. 8), dat kapelaan Coumans op 11mei 1975 zal worden
geïnstalleerd als pastoor te St.-Geertruid.  Op 4 mei d.a.v. zou
hij officieel afscheid nemen van de O.L.-Vrouweparochie.

Later heb ik Giel Coumans nog enkele keren ontmoet en dan
kwam het gesprek al vlot uit bij zijn Beeker periode, die hem veel
voldoening had geschonken. Hij zal bij enkelen in herinnering
blijven als een erg betrokken priester, die met  moderne midde-
len antwoorden trachtte te geven op de op dat moment aktuele
vragen die in de aan hem toevertrouwde samenleving leefden.

Moge ‘kapelaan’ Giel Coumans rusten in vrede.

Jacques Aussems

IN MEMORIAM KAPELAAN GIEL COUMANS

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

Foto: Loe Bergers

De fractie en alle leden 
van BBB-NDB 
wensen iedereen 
hele Fijne Kerstdagen 

en een Gelukkig 
en Gezond 2015
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Het afgelopen jaar vierde Harambee
haar 20 jarig bestaan. Speciale gast uit
Kenia was de heer Fredrick Jomo
Mungai, de allereerste student waarmee
Harambee 20 jaar geleden gestart is. 
Fredrick is inmiddels Director van een
kiosk en klein distributie bedrijf van fris-
dranken in Nairobi, dankzij Harambee.
Hij heeft zich ontwikkeld van een straat-
verkoper tot een heus zakenman en het
is mooi om te zien wat hij er allemaal van
vindt hier in Nederland. 

De aanleiding van zijn bezoek was ook
de opening van een prachtige expositie
in Het gemeentehuis in Beek in septem-
ber, waar we vele mooie foto’s en attri-
buten uit Kenia mochten zien. 
Na zijn bezoek is hij er nog meer van
overtuigd dat hij alles op alles zet om
zijn twee nog jonge dochters naar
school te laten gaat. De jeugd heeft de
toekomst! 

In de volgende Nuutsbaeker zullen we
meer over zijn ervaringen vertellen maar
voor de komende feestdagen willen we
onze stichting toch nog graag onder uw
aandacht brengen want ook u kunt iets
betekenen voor een jongere in Kenia
door Harambee te helpen in haar zoek-
tocht.

Harambee blijft op zoek: naar fondsen,
sponsors, donateurs en vrijwilligers: vele
handen maken licht werk en vele kleine
beetjes maken samen wat groots: dit is
de basisgedachte van Harambee: samen
vooruit betekent dat letterlijk vanuit het
Swahili vertaald. 
Het doel is simpel: Afrikaanse jongeren
helpen om hun beroepsopleiding af te

maken door bij te dragen in de school-
kosten. Daardoor krijgen zij de mogelijk-
heid een beroep te leren waardoor ze
een beter toekomstperspectief hebben.

We zoeken helpende handen en
vaste donateurs!  

Lijkt het je leuk om ons te helpen? 
Met de website, facebook, schrijven
voor de krant, workshops, verkoop,
scholenprojecten, fondswerving en op-
zetten van leuke sponsoracties kunnen
we nog hulp gebruiken. 
En als je geen tijd hebt kun je altijd voor
een paar euro per maand vaste dona-
teur worden. 

Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

LEMMENS-HOVER
A U T O S C H A D E

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

• Personen en bedrijfswagens
• Alle verzekeringsmaatschappijen
• Gratis* vervangend vervoer *exclusief brandstof

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99

Op de foto Jomo uit Kenia. Zijn winkeltje is voor de tentoonstelling nagemaakt en is te huur of te
leen voor feestjes of evenementen. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Harambee in 2014: 20 jaar opleiding 
voor Afrikaanse jongeren in Kenia

En het hoeven geen grote bedragen te
zijn want alle kleine beetjes helpen. 

Interesse? 
Bel 06-20833587 of een e-mail te sturen
naar harambee@live.nl. 
Of kijk eens op www.harambee.info

Verder willen we graag via deze weg ie-
dereen bedanken die ons de afgelopen
20 jaar met raad, daad en geld gesteund
heeft. Asante sana zegt men in Kenia:
Heel hartelijk bedankt! 

We wensen iedereen
fijne feestdagen

en een leerzaam 2015!
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Mudifin is een fullservice kantoor op financieel en fiscaal gebied. 
Samen met ons team, een mix van 10 gekwalificeerde specialisten, 
doen wij er alles aan om het financiële plaatje voor onze klanten zo 
optimaal mogelijk te regelen. 

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van fiscale problematiek,
financieringsaanvragen, administratieve zaken, subsidie-aanvragen, begeleiding 
en advieswerkzaamheden bij de ondernemer ter plaatse en alle werkzaamheden die
samenhangen met de salarisadministratie.

Om onze dienstverlening te optimaliseren is er iedere
eerste vrijdag van de maand een gratis juridisch inloopspreekuur bij
ons op kantoor, verzorgd door Leliveld Advocaten.  
Regelmatig organiseren wij workshops waarin wij actuele onderwerpen
extra onder de aandacht brengen. Voor meer informatie over onze
dienstverlening en de actuele workshops verwijzen wij graag naar
onze website www.mudifin.nl. Mudifin, experts in accounting.

Raadhuispark 2  I  6191 AG Beek
Tel. 088-5432211  I  Mail: info@mudifin.nl
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De heer Voncken is sinds zijn jeugdjaren
tot aan 2001 een betrokken en actief lid
geweest van de Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek. 
Daarbij is  hij ruim 25 jaar een actief lid
en vrijwilliger geweest van de Baeker
Hofkapel.

Dhr. Voncken was in 2002 prins van de
Pottentaote en sinds 2003 een gedreven
lid van de Road van Elf van de Baeker
Pottentaote. 
Hij is 7 jaar penningmeester geweest
(2004-2010) en in 2010 heeft hij het
Vorstschap op zich genomen. 

Jaarlijks is hij samen met de overige
leden organisator, maar ook kartrekker
en het verbindende figuur van de
Baekse Vastelaovend. 

Verder is dhr. Voncken sinds 2003 afge-
vaardigde van de Baeker Pottentaote tij-
dens de SLV vergaderingen. 
Als afgevaardigde weet hij Beek voor-
treffelijk te vertegenwoordigen en vervult
hij een waardevolle taak voor de
Vastelaovend in Limburg en dus ook in
Beek. 

Daarbij is hij sinds de oprichting van
Stichting Optochthal Pottentaote een
actief bestuurslid en hiermee mede ver-
antwoordelijk voor het voortbestaan van
de optochthal.

Dhr. Voncken is sinds 2009 algemeen
bestuurslid, een graag gezien persoon
in zusterstad Gundelfingen a.d. Donau,
bekend in Beek bij zowel verenigingen
alsook individuele mensen. 

Op dinsdag 11 november jl. is de heer Eric Voncken
door de gemeente Beek onderscheiden. Hij heeft 
tijdens de opening van het Carnavalsseizoen bij het
beeld de Pottentaot in het Raadhuispark uit handen
van burgemeester Ralf Krewinkel het Beeker Teken
van Verdienste ontvangen. Het is de eerste keer dat
deze onderscheiding werd uitgereikt.

Beeker Teken van Verdienste voor Eric  
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Zodoende onderhoudt hij niet alleen de
betrekkingen tussen de carnavalsvereni-
gingen, maar vervult hij daarnaast een
belangrijke taak voor alle verenigings-
contacten tussen Beek en Gundel-
fingen.

De inzet, gedrevenheid en jarenlange
vastberadenheid van de heer Voncken is
van onschatbare waarde voor de Beek-
se gemeenschap. 
Concluderend kan worden gesteld dat
hij zich geruime tijd en met hoge
intensiteit ten bate van de samenleving
heeft  ingespannen of anderen heeft ge-
stimuleerd. 

 Voncken

Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

Paulo Coelho

Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten 
kunt u gebruik maken van onze diensten.

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een BiblioNova 
vestiging bij u in de buurt!
(www.biblionova.nl)

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl

mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mr. C.R.N. de Boer
mw. mr. A.B.J. van Daal
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Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld …

Dit wordt al vele jaren gezongen in de
kersttijd rondom de uitbeelding van het
ons bekende kerstverhaal. Waar in het
liedje de herders bedoeld worden, daar
willen wij nu de aandacht nadrukkelijk
vestigen op de vele vrijwilligers die zich
jaarlijks in onze parochies moeiteloos in-
zetten om in- en rondom de kerk het
kerstgevoel op te roepen.
Het klinkt allemaal heel simpel, maar
zonder vrijwilligers zouden op veel
plaatsen Maria en Jozef toch gewoon
op zolder blijven staan. De voorbereidin-
gen beginnen lang voor de zorg over het
kerstdiner. 
De voortrekkers kijken uit naar het juiste
groen dat nodig is. Bomen worden ge-
merkt om gekapt te worden. 

Laten we eens beginnen in Genhout.
Boven op de berg dompelen wij ons in
de kunstkerk, toegewijd aan 
St. Hubertus 

Toen Charles Eyck in 1936 zijn schilder-
kunst in de kerk van Genhout kon uitoe-
fenen, creëerde hij in de absis de drie
hoogtepunten uit het leven van Jezus.
De geboorte, de doop in de Jordaan en
de verrijzenis.
En juist deze geboorte schilderde hij zo
eenvoudig en treffend dat Genhout ei-

genlijk permanent  een kersstalletje in
de kerk heeft.
Een leuk detail, waar Charles Eyck altijd
op inspeelde, is de reisduif die rechts
onderaan het tafereel voorkomt. Tijdens
het schilderen kwam de aannemer
Dohmen uit Neerbeek, een duivenlief-
hebber,  de vorderingen van Charles be-
wonderen. En pratend over een
prijswinnende duif (landskampioen)  kon
Charles het niet laten deze in Bethlehem
te vereeuwigen. 

Maar ook in Genhout kan met kerstmis
geen opgebouwd kerststalletje ontbre-
ken. 
In 1938 werd een kersstal aangeschaft.
Of beter gezegd gekregen. De beelden
van het stalletje werden geschonken
door mevr. Lies Hermens.  Ze zijn af-
komstig uit Luik.
Vermeldenswaard is wel dat van de
meeste beelden een tweede exemplaar

besteld werd. Zij was  toen
al bang dat bij de bouw re-
gelmatig een heilige de kop
zou kosten. En ze heeft ge-
lijk gehad.  Maar tot heden
ten dage staan ze toch nog
steeds compleet naast el-
kaar de blijde boodschap
uit te dragen. In de loop der
jaren is de plaats van op-
bouw nogal eens verwis-
seld. Eerst naast het pries-
terkoor, daarna verhuisd
naar de kinder-cq. Maria-
kapel en nu, sinds 2007, op
een mooie plaats onder het

hoofdaltaar.
Vanaf 1983 tot ongeveer 1993 was
Marcel Pijpers  als stimulator aan de
bouw van de  kerststal verbonden.
Artistieke aanleg van de parochianen
werd zeer op prijs gesteld. Zo werd toen
het hele kerstgebeuren  uitgebreid  met
een dorpstafereel met maquettes van

Genhouter boerderijen en de kerk, ge-
bouwd door dhr. H. Frissen.
Tegenwoordig wordt de kerststal ge-
bouwd door de vrijwilligers van “de
werkgroep onderhoud kerk” o.l.v.kerk-
meester Viehoff.
Een aardige bijkomstigheid! Als in de
kerst periode een doop plaats vindt, is
het gebruikelijk dat de dopeling even in
de kribbe wordt gelegd om dit  voor het
nageslacht vast te leggen.
Zolang de voorraad beelden nog toerei-

kend  is, heeft Genhout nog steeds een
mooie kersstal.
Naast de grote kerststal is er in de kerst-
periode een kerststallententoonstelling
met materiaal uit de grote collectie van
Pastoor v. Oss. Uit alle delen van de we-
reld wordt het kerstgebeuren gevisuali-
seerd. Boeiend,  leerzaam en mooi.

Vanuit Genhout begeven we ons nu op
weg via Hobbelrade naar de 
St. Laurentiuskerk te Spaubeek. Ook
hier zorgt een groep vrijwilligers die zich
“De Klussengroep” noemt jaarlijks voor
de kerstversiering in de kerk. 
Begin december wordt de kerststal, ge-
maakt door de nestor van de groep, Jan
Lenssen, van zolder gehaald. Het afstof-
fen, fatsoeneren en schoonmaken be-
gint. De stal wordt opgebouwd, de beel-
den krijgen hun plek. Bovendien plaatst
Hub Pruppers een oproep in het paro-
chieblad, Het Laurentiusklökske. Hierin
vraagt hij of mensen dennen en groen
ter beschikking willen stellen. Deze op-
roep heeft elk jaar succes en dat bete-
kent dat Spaubeek een heerlijke, hechte
gemeenschap is. Tijdens die klusweken
voorziet Rose Marie Pruppers de groep
van koffie en zelf gebakken vlaai. 
Op de vraag waarom iemand zich zo be-
langeloos inzet, komt een zeer duidelijk
en hartverwarmend antwoord: 
“Uiteraard doen we het graag, maar

De kerststal Zij hielden v
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n vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld …

vooral voor de gemeenschapszin.’De
gemeenschapszin! Een mooi woord,
een bijna vergeten woord. Een woord
dat in deze tijd af en toe ver te zoeken is,
maar gelukkig zijn klank behoudt in
Spaubeek.
De versiering blijft tot en met Drie-
koningen en dan komt de Klussengroep
weer in actie. Het groen wordt ontdaan
van zijn ballen, zijn slingers en zijn lamp-
jes. Het stro wordt verwijderd, de kerst-
stal wordt netjes opgeruimd, de beelden
ingepakt. En dan gaat alles weer naar de
zolder.
Lachend zei Hub dat hij Jozef en Maria
een eind uit elkaar zet en ze vermanend
toespreekt. De klus is weer voor een jaar
geklaard en de kerstgroep wacht gedul-
dig tot de volgende keer. 
Hub vraagt zich soms af hoelang dit ritu-
eel nog doorgaat, want de gemiddelde
leeftijd van de Klussengroep is 70 jaar.
Nieuwe vrijwilligers, en dan vooral de
jonge garde, zijn er niet. Helaas, want
deze prachtige traditie mag niet verloren
gaan. 
Laten we hopen dat in menig hart het
woord gemeenschapszin blijft borrelen
en misschien wel zelfs omhoog komt
drijven, zodat we nog vele jaren kunnen
genieten van een prachtig versierde kerk
in al onze parochies.

Nu gaan we op pad naar
de  St. Callistuskerk,
gebouwd in 1933 in Neer-
beek.
Hier is door de jonge
beeldhouwer E. H. Westling
uit Chevremont in het
begin een passende kerst-
groep gebouwd. Hij heeft
de kerstfiguren van de ori-
ginele kerstgroep gemaakt
naar de voorbeelden van

zijn eigen privé uit klei geboetseerde
kerstkribbe. Deze beelden spraken de
mensen zo aan dat parochianen delen
van deze kerstgroep gingen/mochten
kopiëren. Deze actie leverde vijf nieuwe
schapen op voor de kerk- kerstgroep.
Jaren later ging men de nog steeds af-
wezige kameel missen en pas in 2006 is
er door Zef Knoors uit Limbricht een

exemplaar uit klei aan de kerstgroep
toegevoegd. Omstreeks 1970 is door de
heer Jan Huurdeman een geheel nieuwe
houten kerststal gemaakt, compleet met
zolder, interieur en waterput. Het zijn
steeds dezelfde vrijwilligers die de stal
verzorgen en enkele jaren geleden is de
stal om ‘veiligheidsredenen’ verplaatst
van de rechter naar de linkerkant van het
priesterkoor. Initiatiefnemer in deze was
Huub Ramaekers, wiens echtgenote
Anny ook nog de huidige oriëntaalse
achterwand schilderde. Naast Huub be-
staat de ‘levende kerstgroep’ van de pa-
rochie nog uit Nico Schreurs en Jo
Hendriks en in de periode voor 2002
moeten we hier nog Jan Huurdeman aan
toevoegen. Het lukt deze mensen
steeds weer om rond Kerstmis, een ui-
terst interessant / avontuurlijk en toch
devoot panorama in de kerk te creëren.

9
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Daemen DELA verzorgt al ruim 55 jaar uitvaarten in
uw omgeving. Onze lokale uitvaartverzorgers
verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens.

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

DINER op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur.

Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

Woensdag: AKTIE-DAG  Week menu van € 22,50 voor € 19,50

Prins Mauritslaan 22,  6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Stationsstraat 43B - 6191 BC  Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN
Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Badmode
Beenmode Huishoudtextiel
Foundation Baby kado artikelen 

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur

dinsdag gesloten

Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16
info@klinkerswinkels.nl
www.klinkerswinkels.nl
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Onmisbaar is nog steeds de kleine engel
die bij de elke donatie van een muntstuk
dat offergeld zomaar ergens binnenin
laat verdwijnen.
Op de foto de huidige kerststal met
beelden die vanaf 20 december tot
(voorlopig) het weekend na Driekoningen
te bezichtigen is.

Tot slot zetten we koers naar de 
St. Martinuskerk in Beek. 
Natuurlijk is het hier niet anders als in de
andere parochies. 
De kerststal, zoals we die momenteel
ieder jaar kunnen bewonderen, is al
weer van wat jaren geleden. Een van de
bouwers, met een nauwkeurig timmer-
mans oog, kreeg van de toenmalige
pastoor te horen dat een en ander te
recht was en zeker te goed aan de maat.
Hub Voncken weet ons hierover te ver-

tellen, dat toen enige palen afge-
zaagd zijn en zodoende het stalidee
overbleef dat we nu nog hebben.
Niemand hoeft echter bang te zijn
dat het geheel niet stabiel is. Een
groep vrijwilligers komt royaal op tijd
om de stal in het groen tot een mooi
geheel te maken, meteen bij de
hoofdingang van de kerk. Het groen,
bestaande uit een aantal bomen die
vooraf uitgezocht zijn, worden ook
hier belangeloos naar de kerk ge-
haald met tractor en wagen.
De vrijwilligers, die aangestuurd wor-
den door een lid van het kerkbestuur,
weten inmiddels precies wat ver-
wacht wordt. Er zijn mensen die zor-
gen dat alle beelden een veilige
‘vlucht’ maken van de zolderruimte
in de toren naar de plaats van be-
stemming op de begane vloer in de
kerk. Daar worden ze vervolgens uit
hun ‘shuttle’ gehaald en even aan de

kant geplaatst in
afwachting op hun
plek in of bij de
stal. 
Terwijl de stal
wordt gebouwd
halen 2 vaste me-
dewerkers de
pannen die jaar-
lijks voor een
goed dak zorgen. 
Tijdens een korte
pauze van deze
werklieden zorgt
ook jaarlijks de
bakker voor heer-
lijke vlaai. Hij infor-

www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl

meert vooraf steeds hoeveel mensen er
zijn om vooral niet te kort te komen.

Zo wordt de kerstgedachte in onze pa-
rochies levendig gehouden door de
waakzaamheid en de inzet van de ‘her-
ders’ die na Driekoningen ook weer alles
opruimen en verder trekken over ’s
Heren wegen. 
Wij wensen u allen een zalig kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar.

De redactie

De laatste foto is van de kerststal van de
voormalige O. L. Vrouwe kerk in Beek.
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Pijnloos bewegen

T 046 - 486 28 57 E info@sian.nl www.sian.nl
Vergoed door vele zorgeverzekeraars. GEEN bijdrage eigen risico.

shockwavetherapie
acupunctuur
manuele therapie

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt u bij ons terecht van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,

te bereiken via de Julianalaan.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 4 (December) 1984

….. Zalig Kerstfeest, Gezegend 1985. De voorpagina brengt
ons meteen in de kerstsfeer met een mooie gedachte om
eensgezindheid, vrede en geluk te bewerkstelligen. 
Bij veel mensen de angst en de wanhoop weg te nemen.
Een vredige gedachte.

….. Met een mooie tekening en een verhaal schetst Theo van
Winkel de levende traditie rond de kapel van Neerbeek.

….. In de St. Hubertusschool in Genhout worden de kerst-
stallen tentoongesteld die pastoor van Oss in de loop der
jaren verzameld heeft. Het zijn er vele honderden. Hij 
vertelt uitvoerig de vele variaties van opbouw en traditie
vanuit vele vreemde landen. De titel van zijn verhaal is 
“Ik ben het mooiste huis van alle tijden.”.

….. De Nuutsbaeker start weer met een oude rubriek, n.l. 
“De foto van de maand”. Gestart wordt met een foto (en
uiteraard uitvoerige uitleg) van familie Stassen-Visschers.

….. Huize Fransiscus start met een nieuwe aktiviteit. Zij zal
complete maaltijden aan huis van bejaarden verzorgen.
Geen diepvries, maar versgemaakt in de keuken.

….. Redactielid John Bannier gaat in op het vorige bericht dat
er geen nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis zal zijn.
Is de reden dat “de Burger” op ski-vakantie is, of is het
een bezuinigingsmaatregel, of wil men de drank bewaren
tot de opening van het 6-miljoenenproject. Geen nood, u

kunt B en W in elke openbare gelegenheid de hand drukken.
….. De Beeker Koorzang zal concerteren in het Staargebouw.

Zij worden begeleid door een blazers- en strijkersensemble.
….. Ook de politie heeft de kas een beetje kunnen spekken.

Hoofdoorzaak is nog altijd met alcohol achter het stuur.
Onvoorstelbaar dat zoveel automobilisten geen verant-
woordelijkheid willen nemen.
Ook de verkeersbrigadiers die waken over de veiligheid
van de kinderen zijn vaak de klos. Overtredingen tegen-
over deze mensen zullen extra zwaar beboet worden.

….. Voor het bepalen van de aannemer van het nieuwe raad-
huis is een speciale procedure gevolgd. Eerst moesten de
aannemers zich schriftelijk presenteren. Hieruit werden elf
kanditaten gekozen.
Een verdere selectie na screening van de bedrijven leverde
5 gegadigden op. Toen kwamen de prijzen pas aan de orde,
en bleef aannemingsmaatschappij J.H.Bogman B.V. over.

….. De anjerloterij heeft weer veel gelukkige prijswinnaars 
opgeleverd.

….. En het evenementenrooster en de carnavalskalender
nemen al een hele pagina in beslag. 

….. En de lezers krijgen een jaarverslag  1984 in vogelvlucht
voorgeschoteld. Maar dat is al achter de rug.

….. Op de valreep horen we dat de nieuwjaarsreceptie op het
gemeentehuis niet doorgaat i.v.m. vernieuwing van het 
gebouw. Ik werd al ongerust.

Vooruitkijkend op het nieuwe 1985, Japo
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Gisteravond heeft burgemeester
Ralf Krewinkel Raymond
Hennekens van Hennekens
Glashandel Beek uitgeroepen
tot Beekse ondernemer van het
jaar 2014 tijdens een netwerk-
avond voor ondernemers in 
uitgaanscentrum Mondial. 

Daarnaast is voor de derde keer
ook een Aanmoedigingsprijs 
uitgereikt voor de meest 

veelbelovende startende ondernemer. 
Deze prijs ging naar Daniëlle Kusters van Party- en
Zalencentrum ’t Kaar in Beek.

Eenieder kon een ondernemer voordragen voor de beide titels.
Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de  onderne-

mersverenigingen in de gemeente Beek, heeft uit deze voor-
drachten een aantal genomineerden geselecteerd. Op basis
van gesprekken met de genomineerde ondernemers heeft de
jury vervolgens de winnaars geselecteerd. 
Raymond Hennekens heeft een solide bedrijf met een duidelij-
ke visie waarbij de klant centraal staat. Dit straalt hij ook af op
zijn medewerkers. Ook is de heer Hennekens innovatief bezig.
Hij tracht zijn assortiment voordurend uit te breiden en is lei-
dend voor collega glasondernemers in de regio. Daarnaast is
de jury van mening dat de heer Hennekens zich onderscheidt
wat betreft de mate waarin hij maatschappelijk actief is. Al vele
jaren is hij binnen/namens de bedrijvenvereniging Beekerhoek
een drijvende kracht.

Ten behoeve van de aanmoedigingsprijs is gekozen voor me-
vrouw Kusters (Party en zalencentrum ’t Kaar). Mevrouw
Kusters heeft het bedrijf van haar ouders overgenomen. De
jury is van mening dat het van moed getuigt dat een relatief
jonge onderneemster in deze moeilijke tijden een horecabe-
drijf overneemt. Dit doet zij met enthousiasme en met een dui-
delijke visie. Het bedrijf moet volgens haar een omslag gaan
maken naar een meer eigentijdse uitstraling, waarbij het verle-
nen van logies tot de mogelijkheden moet gaan behoren. De
werkgroep vindt dat mevrouw Kusters het spreekwoordelijke
“steuntje in de rug” verdient.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “Beek is een ondernemende ge-
meente. De bedrijvigheid is goed voor de economische ont-
wikkeling en werkgelegenheid binnen de regio. Bovendien zijn
succesvolle ondernemers fantastische ambassadeurs voor
ondernemend Beek en leveren ze een sterke bijdrage aan het
imago van de gemeente. Met deze prijzen willen wij onze on-
dernemers in de spotlights zetten en aanmoedigen om het on-
dernemerschap te blijven koesteren.”

Op www.belevend-beek.nl kunt u de filmpjes bekijken van alle
genomineerde ondernemers, inclusief de winnaars.

Raymond Hennekens en Daniëlle Kusters 
winnaars ondernemersprijzen Beek

SENIOREN BELANG BEEK houdt u op de hoogte van
haar werkzaamheden in de gemeenteraad van  Beek
na de succesvolle gemeenteraadsverkiezing in maart jl. 

SENIOREN BELANG BEEK is:
- voor het optimaal benutten van de economische ontwikkeling van

Beek,  alle mogelijke middelen moeten  daarvoor worden ingezet;
- voorstander van het nieuwe Bestemmingsplan MAA;
- ook akkoord gegaan met de toekomst betreffende MAA;
- zeer kritisch geweest en heeft kanttekeningen geplaatst bij het

aanvragen van een omgevingsvergunning in  Spaubeek wegens
het h.i. inconsequent handelen m.b.t. de aanwezige bebouwing;

- akkoord gegaan met het programma Sociaal Verder! 2014-2018,
doch in de uitvoering ervan vanaf 2015 zullen zij dit zeer kritisch
volgen omdat bezuinigingen niet het uitgangspunt mogen worden;

- niet akkoord gegaan met de Kadernota 2015 wegens de geplande
uitgaven welke niet als passend beschouwd worden in een periode
met sterke bezuinigingen in het sociaal domein;

- sterk in het geweer gekomen m.b.t de bezuinigingen  om de 
gemeentelijke bekendmakingen niet meer te doen in het weekblad
B&O. De Raad heeft toegezegd om de burgers, op hun verzoek,
deze berichten vier jaar lang, portvrij, aan huis te laten bezorgen.
Ondanks dit laatste blijft de fractie tegenstander van deze 
bezuiniging;

- voorstander en heeft een voorstel ingediend om het gemeentehuis
“alcoholvrij” te maken. Dit is niet in stemming gebracht wegens
gebrek aan ondersteuning door anderen. Juist door recente 
ontwikkelingen en het geven van een voorbeeldfunctie voor de
jeugd,  had SBB op meer steun gerekend. Deze kostenbesparing
zou hoger zijn dan de bezuiniging op het voorgaande punt;

- niet akkoord gegaan met de Begroting 2015 wegens geplande 
uitgaven welke in deze ongewisse economische periode niet 
verstandig worden geacht i.v.m. mogelijk
toekomstige tekorten.

Het bestuur en de leden van
SENIOREN BELANG BEEK wensen

alle burgers van BEEK

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2015
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Alle tandzorg specialiteiten 
onder één dak

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

      088 500 21 00☎

SITTARD-GELEEN
Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

6162 BG Sittard-Geleen

BEEK
van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT

Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

www.houbenmondzorg.nl

(Lokaal tarief).

Tandartsen

Orthodontie

Mondhygiënsten

Tandprothetici

Tandtechnici

Implantologen
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Rectificatie:

Kerstconcert
Gemengd

Koor
Neerbeek

zaterdag
20 december in
gemeenschaps-
huis Oos Heim
te Neerbeek

Aanvang
19.30 uur

i.p.v. 20.00 uur. 

in beeld

Sint op bezoek bij Kinderopvang ut Buurke
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2014 is bijna ten einde en in plaats van vooruit te blikken, kijk
ik altijd even achterom. Wat was fantastisch in 2014 en wat
was ronduit irritant? Mooie momenten waren er genoeg, maar
ook een aantal ergernissen. Kleine, grote, en een paar 
uitschieters, die zonder meer een medaille voor klant-
vriendelijkheid verdienen.

De bronzen plak

Absoluut voor meubelgigant Seats
and Sofa’s op de woonboulevard
in Heerlen. Ik heb nog nooit een
bedrijf meegemaakt dat haar 

klanten zo misleidt met haar folders. (en die folders krijgt u 
allemaal in de brievenbus). 
Prachtige bankstellen worden aangeboden voor een 
bijzonder fijne prijs. En als u geluk hebt, ontvangt u er nog
een 12-delig huishoudpakket bij.  

Eenmaal in die winkel wordt u overvallen door een bijna hys-
terische bediende die niet weet hoe snel hij u stroop om uw
mond moet smeren. Vraag je dan als klant naar een bepaald
bankstel uit de folder, sleept hij je mee en somt overdreven
alle kwaliteiten en voordelen van dat bankstel op. Als je dan
helemaal enthousiast bent, komt de aap uit de mouw. Dat be-
wuste bankstel kost 4x zoveel en dat miezerig dingetje in de
folder is de slechtste kwaliteit stof, de minste tierelantijntjes
etc. Als u verbaasd zegt dat u niet van plan bent om 3500
euro te betalen, doet hij niet moeilijk en gaat informeren of er
iets van de prijs af kan.
Dit klinkt best mooi, hoor ik u denken, maar voelt u geen nat-
tigheid als die man terugkom en zegt:
‘Het kost inderdaad 3500 euro, maar als u NU koopt, mag ik
het aanbieden voor 1200 euro.’
Welke winkel geeft een korting van 2300 euro? Dit voelt niet
goed. Dit voelt als pure oplichterij.
Een bronzen plak is dan ook op z’n plaats. (ik heb trouwens
de zaak verlaten zonder bankstel)

De zilveren plak 

Zonder meer voor een welbekende
bank. 
Stelt u zich voor: Je stort geld.
Spaargeld, verjaardagsgeld, zwart

geld, maakt niets uit. U hebt thuis geteld (3x om zeker te zijn)
en het bedrag is 500 euro.
Dan gebeuren er soms vreemde dingen.
De automaat geeft 450 euro aan, maar tevens een melding

Christy

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK
GRINDAKKER 7 - 6176 JC  SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.

THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Dagbladen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Cadeau- en boekenbonnen

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

Wij wensen U
Prettige Kerstdagen

en een Voorspoedig 2015
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Op zondag 19 oktober jongstleden viel de laatste warme zo-
merdag van 2014 samen met het eerste officiële optreden van
de Baton Rouge-Band.
Nieuwsgierig gemaakt door de veelbelovende aankondigingen
van deze pas in het voorjaar opgerichte band, stroomde Café

De Veldwachter al snel vol verwachtingsvol publiek. 
En men werd niet teleurgesteld.
Na een humoristische introductie werd middels het uitdelen
van beschuiten met muisjes de geboorte van de nieuwe band
aangekondigd.

Het hartverwarmende muzikale programma dat daarna
van start ging en onder andere nummers bevatte van
Caro Emerald, Stevie Wonder, The Pointer Sisters en
Louis Prima, zoals bijvoorbeeld: A night like this, Fire, de
Trompetenecho, Sir Duke, Buona Sera enz., sloeg on-
middellijk aan bij het publiek. Er werd dan ook enthou-
siast gereageerd en aan het einde van de middag zelfs
gedanst.
De bandleden kunnen voldaan terugzien op een zeer ge-
slaagde première en hard gaan werken aan de uitbrei-
ding van hun repertoire nu gebleken is dat er duidelijk
plaats in de Limburgse muziekwereld is voor zo’n gevari-
eerd dansorkest als deze Baton Rouge-Band.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar: onze
website t.w. www.batonrouge-band.nl
Afspraken kunnen gemaakt worden via ons email adres
t.w.:  info@batonrouge-band.nl 

Succesvol debuutconcert Baton Rouge-Band

dat er een biljet van verdacht allooi bij zit. Dit zou dit vals geld
kunnen zijn. Dat kan. Je meldt dit bij de balie en inderdaad.
Dit zou wel eens vals geld kunnen zijn en het wordt opge-
stuurd naar Utrecht. Indien er niets aan de hand is, wordt het
op je rekening gestort. Twee maanden later wil je toch wel
eens weten wat er nu met dat biljet van 50 euro aan de hand
was en je gaat netjes informeren.
Commentaar van de bank: ‘Geen idee, dit koppelen wij niet
terug naar de klant.’
Ik ben mijn 50 euro dus kwijt, maar weet niet of dit terecht is.
Dit riekt bijna naar diefstal, maar ja, dat mag je niet zeggen.
Pas als je moeilijk begint te doen, beloven ze je dat er zo
spoedig mogelijk een terugkoppeling komt. Waarom kan dit
niet meteen?
Wederom het stortingsapparaat: De automaat geeft 494,60
euro aan, terwijl je zeker weet dat het 500 euro is. Je gaat
naar de balie en maakt melding. De dame in kwestie, die
trouwens een bijzonder onvriendelijke en brutale vrouw is en
bovendien een zwaar Belgisch accent heeft, zegt dat dit niet
kan. Het stortingsapparaat maakt geen fouten. Jij blijft echter
zeggen dat je zeker weet dat je 500 euro hebt gestort. Weer
een “Dit is onmogelijk”. Totdat ineens een mevrouw, die ach-
ter je staat, zegt: ‘Nou, dat is mij vorige week ook overkomen.
Dat apparaat telt te weinig.’
Ineens grijpt die baliemedewerkster een potje vol groot en
kleingeld en haalt daar, zeer geïrriteerd, het verschil uit. Je
zou dus haast gaan denken dat dit vaker voorkomt. Maar,
ook hier geldt weer: Eerst moet je hemel en aarde bewegen
om je eigen geld terug te krijgen.

De gouden plak

De winnaar van mijn grootste er-
gernissen dit jaar, is met stip: Es-
sent. 
In juni kreeg ik een vriendelijk mail-

tje dat mijn voorschotnota veel te hoog was en Essent advi-
seerde mij dat ik hem moest verlagen met 56 euro. Geweldig
nieuws. Mijn eindnota komt in oktober en 4x56 euro is toch
mooi 224 euro gespaard. (zou ik dus op die bank kunnen
storten…)
Zo gezegd, zo gedaan en in mijn achterhoofd een positieve
gedachte over Essent. Het zijn toch niet zulke geldwolven als
ik dacht. Pff…, komt de eindafrekening! Voelt u ‘m al?
Wij hebben geconstateerd dat uw voorschotnota minstens
50 euro te laag is ingeschat, vandaar dat u moet bijbetalen. 
Uiteraard heb ik een boze mail gestuurd en wat denkt u? Krijg
ik een standaardmail terug waarin een hoop onzin staat en
onderstaande zin:
Voorkom verrassingen op uw jaarafrekening: kies voor de
VerbruiksManager! Met de VerbruiksManager kunt u online
via Mijn Essent elke twee of drie maanden berekenen of uw
voorschot nog in de pas loopt met uw verbruik. Past u uw
voorschot hierop direct aan, dan voorkomt u bijbetaling op
uw jaarafrekening. 
Ik vraag me af of Essent en de klant
wel dezelfde VerbruiksManager han-
teren.
Jaja…, Essent levert!
Essent vordert, klinkt stukken beter.

Deze keer geen eindzin, maar een oprechte “Dank u wel” 

voor alle positieve, maar vooral negatieve kritiek 

die u mij dit jaar hebt toebedeeld. 
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Het eerste dameselftal van voetbalvereniging GSV’28 uit
Genhout werd bij aanvang van dit seizoen door de nieuwe
sponsor Grieks Restaurant O Wayos voorzien van een nieuwe
outfit.
Helemaal speciaal is dat deze kledingsponsor zich aan de
dames van GSV’28 verbindt tot seizoen 2017/2018. 

JORC Industrial BV gevestigd in Heerlen heeft de veteranen
van GSV’28 in het nieuw gestoken. Zodat ook deze heren in
stijl weer een balletje kunnen trappen het komende seizoen. 

Bestuur en leden van GSV’28 beseffen maar al te goed dat er
zonder sponsoren geen voetbal meer mogelijk is. De kosten
om alle teams op de velden paraat te hebben staan zijn aan-
zienlijk. Vandaar ook dat ook deze sponsoren nu extra in het
zonnetje worden gezet. 

Daarbij wil GSV’28 graag nog vermelden dat hoofdsponsor
Auto Gelissen, de Mitsubishi dealer uit Sittard, ook de komen-
de 3 seizoenen als hoofdsponsor is verbonden aan het 1e elf-
tal. En dit doen ze nu al meer dan 30 jaar. 

Grieks Specialiteiten Restaurant O Wayos uit Beek nieuwe kledingsponsor van dameselftal en
JORC Industrial BV uit Heerlen nieuwe kledingsponsor van veteranenelftal GSV’28.

GSV’28  in nieuwe outfit

www.watkostrouwdrukwerk.nl

december 2014 NB nr. 11:Layout 1  04-12-2014  06:43  Pagina 19



december 2014 NB nr. 11:Layout 1  04-12-2014  06:43  Pagina 20



21

Na het succesvolle optreden tijdens het openlucht-
theater De Inspecteur zijn we volop bezig met de in-
vulling van ons Kwatsje bal dat gehouden wordt op 
zaterdag 24 januari 2015 

De organisatie is al maanden bezig om de acts te bedenken. 
“Bennie en Etiennie zullen weer zorgen voor kolderieke film-
pjes tijdens het wisselen van de acts.
De muzikale invulling wordt verzorgd door onze Sjnake 
fanfaar  onder leiding van Ankie Mofers en het fanfare korps
onder leiding van Roger  Cobben.

Iedereen is al druk
aan het oefenen
om weer iets 
geweldigs op de
b�hne te brengen.                
Het thema film
zorgt dit jaar voor
de samenhang in
deze avond vol
humor, plezier en
muziek. 

Dit jaar vindt het
Kwatsje Bal
plaats op 
24 januari 2015 in
Café-zaal Vroemen aan de Hubertusstraat  14  te Genhout.
De entreeprijs bedraagt slechts zes euro.           

De voorverkoop start begin januari
bij Familie Feron tel. 046-4378809
Past. Weltersstraat 24 Genhout.  

Wees er snel bij om teleurstelling te
voorkomen. 

Verdere informatie zult u de 
komende tijd vinden op onze site:  
www.fanfare-genhout.nl 

Fanfare st. Antonius Genhout 

KWATSJE BAL Fanfare st. Antonius Genhout     

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

- gezichtsbehandelingen - diverse massages
- microdermabrasie - harsen/waxen
- mesotherapie (zonder naalden) - (bruids)make-up
- pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjes-
bloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur

Marlie van Es, gedipl. schoonheidsspecialiste
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25  

e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

Gewijzigde openingstijden voor Kerst:

maandag 22 december 8.00 - 18.00 uur
dinsdag 23 december 8.00 - 14.00 uur

woensdag 24 december 8.00 - 16.00 uur

zaterdag 27 december gesloten

De kerstbestellijst 
vóór maandag 22 december inleveren!
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Eurokortingen
op dames- en 
herencollectie.

14, 21 & 28 dec.
KOOPZONDAG
13-17 u.

*Het tweede laagst geprijsde paar ontvangt u voor één euro.  
  Bij aanschaf van een paar ontvangt u 30% korting.

Kinderschoenen
tweede paar

1euro*
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Open dag bij de Brandweer Beek
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De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een 

afspraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding

voor sportverenigingen?

Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:

Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek       : Kuijs Fysiotherapie   

Voor meer informatie:
www. sportspreekuurbeek. nl

www.fkbeek. nl

k
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4 augustus 1914

Vier augustus, mooie dag,
volop zon, de zomer lacht.
Kan het zijn, dat onze buur
’t zoet gedompeld heeft in zuur?
Duitsland eist en maakt een vuist,
treft dan België onbesuisd:
Luik en Wezet onder vuur,
rampspoed daalt voor lange duur.
Legers trekken door het land,
Frankrijk doel van deze brand.
Vele landen sluiten aan,
offeren voor deze waan.
De wereld wordt het strijdtoneel,
schade is dan een ieders deel.
Vier jaar oorlog, droevig lot: 
velen dood en veel kapot.
Oorlog wijst naar botte faal,
niemand draagt de naam: neutraal!

4 augustus 2014

Vier augustus, mooie dag,
volop zon, de zomer lacht.  
Eeuw voorbij en veel geleerd,
Grote Oorlog gepareerd?
Neen, de euforie voorbij
legt de basis voor  het tij:
oorlogsvloed nog nooit gekend,
die de ganse wereld schendt.
Ieder land zoekt eigen baat,
die ten koste gaat van haat.
Rijk en arm slaan naar elkaar,
oorlogstuig staat dan al klaar.
Op de grond, zelfs in de lucht,
allen zijn voor drift beducht.
Dreiging is het tuchtrecept,
van respect wordt niet gerept.
Godsdienst kent de vredesnorm
of is die slechts voor de vorm? 

Beek, 4 augustus 2014
Jacques Aussems

DE GROTE OORLOG – een eeuw later – 

Kijk voor de actuele acties in de winkel.
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Uit lang vervlogen tijden is de foto van deze maand. Woorden schieten te kort. Kijk eens goed naar de details van deze afdruk.
Let op de gezichtsuitdrukkingen en de houding, zowel bij de staande personen, als ook bij de zittende zusters.
Van wie is de hoed die rechts achter op de stoel ligt? Het feit dat van beide heren een schoen te zien is naast de zusters, geeft
aan hoe dicht ze bij elkaar staan.
Wie kan hier meer over vertellen; denk aan de familie, de gelegenheid waarbij deze foto gemaakt is en in welke periode.

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

WIE KENT WIE aflevering 109

IVN Spau-Beek 
Vrijdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in rondom
Spaubeek met aansluitend gezellig 
samenzijn in ons natuurcentrum.
Deelname aan deze activiteit geschiedt op eigen
risico en is gratis.

Vertrekpunt NS station Spaubeek 13.30 uur
Adres: Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Zondag 11 januari 
Het thema is een reis door Vietnam en
Cambodja en zal  worden ondersteund met
prachtige foto's.
Toegang is gratis.

Locatie: AZC Sweihuizen/voormalig Retraitehuis in
de IVN ruimte. Aanvang10.00 uur.
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

december 2014 NB nr. 11:Layout 1  04-12-2014  06:45  Pagina 25



26

BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek een
zgn. dag bezette post. Dit betekent dat
er op  maandag t/m vrijdag van 06.00
uur tot 18.00 uur de beroepsbrandweer
uitrukt vanuit de kazerne aan de
Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd door
vrijwilligers.  

Meer info m.b.t de brandweer kunt u
vinden:  
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers en organiseert  4x per
jaar een informatiedag.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de brandweer onder 
nr.  06-50281061 of 06-50203584 

JEUGDBRANDWEER 

Ben je tussen de 11 en 18 jaar? 
Dan kun je bij de Jeugdbrandweer 
worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer
gevestigd  in Schinnen. 
www.brandweer.nl/zuid-
limburg/jeugd/jeugdbrandweer/

In iedere uitgave van de “NUUTSBAEKER” geeft de brandweer een tip
m.b.t (brand)veiligheid.                                           

Deze maand: 
VLAM IN DE PAN: AANGEZIEN WE WEER OLIEBOLLEN
EN WAFELS GAAN BAKKEN.

Vorig jaar waarschuwden de
Brandweer en de Nederlandse
Brandwonden Stichting over het
gebruik van onveilige blusde-
kens. Tegelijkertijd diende de
Brandwonden Stichting een
klacht in bij de Voedsel en
Warenautoriteit (NVWA). De col-
lega's binnen de brandweerre-
gio's constateerden namelijk dat
sommige Nederlandse blusde-
kens niet goed werkten bij het
doven van een pan met hete olie. 

De NVWA deed onderzoek en conclu-
deert dat blusdekens onbetrouwbaar
zijn om een brand waarbij olie/vet in
brand staat te doven. 
Er zijn al ongevallen gebeurd die zijn
veroorzaakt door een niet goed 
werkende blusdeken. 

Om te voorkomen dat er meer 
onveilige situaties ontstaan geven wij
u het volgende advies.

• Vlam in de pan of frituurpan: niet
blussen met een blusdeken

• Een vlam in een pan of een 
frituurbrand kunt u niet blussen
met een blusdeken. 
Blus brandende olie of brandend
vet ook nooit met water! 
Water in heet vet of olie veroor-
zaakt een grote explosie.

1. Bij een vlam in een
(frituur)pan doet u het 
volgende:

• Bedek, indien mogelijk, uw handen
/ trek ovenhandschoenen aan

• Dek de brandende pan af met een
passende deksel of koekenpan
(plaats de deksel of pan van u af)

• Zet de warmtebron uit
• Doe de afzuigkap uit

• Laat de pan met de deksel staan
totdat deze volledig is afgekoeld
(tenminste een uur)

• Waarschuw bij twijfel altijd de
brandweer

2. Brand groter dan ongeveer
een voetbal: niet blussen met
een blusdeken

Branden die groter zijn dan onge-
veer een voetbal kunt u niet doven
met een blusdeken. Alarmeer in
dat geval uw huisgenoten en ver-
laat uw woning. Bel 112 als u uw
woning hebt verlaten.

3. Wat kunt u wel blussen met
een blusdeken?

Alle beginnende brandjes tot de
grootte van ongeveer een voetbal
(behalve een vlam in een
(frituur)pan) kunt u doven met een
blusdeken.

Een blusdeken kunt u gebruiken bij
bijvoorbeeld de volgende situaties:

• Wanneer kleding van een persoon
in brand raakt

• Een beginnende brand ten gevolge
van een omgevallen kaars

• Een beginnende brand in een 
prullenbak

Mocht er toch brand ontstaan
door wat voor een rede dan ook
bel dan meteen 112 en zeg wat
er aan de hand is.

Geef je naam, adres en plaats
door waar de brand is, zodat de
Centrale van de Brandweer ade-
quaat kan reageren, en de
brandweer zo snel mogelijk
waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Sinds enige jaren heeft de Kon. Harmonie
St. Caecilia Beek een vrijwilligersprijs in
het leven geroepen, immers zonder vrij-
willigers kan een vereniging nu eenmaal
niet bestaan.

Voor het jaar 2014 heeft het
Bestuur besloten om Monique
Mullens deze prijs toe te kennen.

Monique is iemand die al sinds jaar en
dag veel doet voor onze vereniging!
In november hebben we weer als
Pietenkapel een goede indruk achtergela-
ten in het Makadocentrum. Ook dit is een
aandachtsveld van Monique. Zij coördi-
neert e.e.a. zoals het maken van afspra-
ken met de Makado, regelen pietenpak-
jes, schminken etc.
Verder is ze betrokken bij de organisatie van de Caeciliadag.
Monique is vrijwel bij alle activiteiten o.a. het Parkconcert en Beek for Speed.
Bij de wandeltocht zorgt ze, samen met Angélique, voor de indeling van het perso-
neel en de inkoop en biedt ze de nodige hulp bij de inrichting op de dag zelf.
Het grootste deel van haar tijd zorgt ze samen met Angélique voor de coördinatie
van het jeugdgebeuren. Op donderdagavond is ze beurtelings bij de repetitie van de
jeugd aanwezig. Ze denkt mee over de toekomst van de jeugdopleiding, ze is bij de
gesprekken over jeugdopleiding met Gemeente of andere instanties zoals overleg
met de muziekschool. De contacten met de ouders van de leerlingen in opleiding zijn
bij Monique ook in goede handen.
Of dat nu ’s avonds of overdag is, ze is altijd aanwezig; ook al moet ze daarvoor af
en toe verlof nemen. 
En moet er iets nieuws bedacht of opgezet worden; Monique is van de partij.
Ondanks haar baan en drukke gezin kan de Harmonie altijd een beroep op haar
doen. Ze is een vaste vrijwilliger van de vereniging geworden.
Kortom, Monique is een echt Caeciliamens en voor de Harmonie  de vrijwilliger van
het jaar!

Trendy dames-en tienerkleding
Open: woensdag van 12.00 tot 17.00 uur

vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

of op afspraak: telefoon 06-284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

TIP!! !
Bel voor een afspraak om te

komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd

en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet

De Nationale Zonnebloemloterij 2014 is
goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR.  LOTNR.       PRIJSBEDRAG
1e prijs 0784056 € 15.000,00
2e prijs 0033616 € 10.000,00
3e prijs 0290659 € 10.000,00
4e prijs 1222356 € 5.000,00
5e prijs 0390720 € 5.000,00
6e prijs 0508713 € 5.000,00
7e prijs 1200700 € 2.500,00
8e prijs 0114646 € 2.500,00
9e prijs 0123576 € 2.500,00

10e prijs 0284273 € 2.500,00
11e prijs 0775781 € 1.000,00
12e prijs 0737946 € 1.000,00
13e prijs 0049592 € 1.000,00
14e prijs 0242846 € 1.000,00
15e prijs 0729283 € 1.000,00
16e prijs 0039243 € 450,00
17e prijs 1006225 € 450,00
18e prijs 0684198 € 450,00
19e prijs 0378554 € 450,00
20e prijs 0987977 € 450,00
21e prijs 0980880 € 450,00
22e prijs 0770177 € 450,00
23e prijs 0740226 € 450,00
24e prijs 0918389 € 450,00
25e prijs 0584378 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 87832 € 100,00
27e prijs 53063 € 100,00
28e prijs 25595 € 100,00
29e prijs 1498 € 50,00
30e prijs 8305 € 50,00
31e prijs 8469 € 50,00
32e prijs 937 € 15,00
33e prijs 690 € 15,00
34e prijs 987 € 15,00

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan
winnende lotnummers waarvan alle 7
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m
34 worden toegekend aan de loten
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct
zijn. Dat betekent dat deze prijzen
voor meerdere loten kunnen gelden.

(onder voorbehoud van typefouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van
de Zonnebloem. Het recht op prijs ver-
valt een jaar na de trekking. Prijzen wor-
den alleen uitgekeerd indien u het win-
nende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

Uitslag Nationele
Zonnebloemloterij

2014

Vrijwilliger Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
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Een verhuizing van de honk- en softbal-
velden naar de overkant van de
Blooteweg stond op stapel en er waren
maar liefst 3 teams van de start van de
competitie in de race voor een kam-
pioenschap. 

Om de voortgang van de aanleg van de
nieuwe sportvelden te bespoedigen
staat Cheetahs het honkbalveld al voor
aanvang van de competitie af zodat de
voorbereidingen van de aanleg voor de
atletiekbaan opgestart kunnen worden.
Dit betekent dat het honkbalteam alle
trainingen in Sittard volbrengt en het
wedstrijdseizoen start met het spelen

van alle uitwedstrijden. Dit in de hoop
dat het nieuwe veld zoals toegezegd
vanaf half augustus bespeelbaar zou
zijn. 
Het spelen op “vreemde” bodem deert
het team niet en vanaf de start van de
competitie voeren ze de lijst aan m.u.v.
een kort dipje in juni. 

Het aspiranten 1 team van Cheetahs
kon wel vanaf de start van de competitie
de koppositie vasthouden.  De strijd
bleef echter spannend omdat naaste
belager Parkstad alleen van Cheetahs
had verloren en ook alles bleef winnen.
De laatste wedstrijd van het seizoen

troffen beide teams elkaar in Beek. Met
meer dan een volgepakte tribune aan
toeschouwers voelde het aspiranten-

team zich enorm gesteund
en liet er geen twijfel over
bestaan wie dit jaar het
sterkste was in deze com-
petitie. met 8-1 werd
Parkstad ingepakt en kon
de kurk van de flessen, het
eerste kampioenschap
was binnen. 

Het eerste dames softbal-
team begon het seizoen
goed en stond altijd in de
subtop.  Na de eerste helft
van de competitie stond
het team plots eerste. Een
nieuwe coach, Anthony
Granger, die zichzelf aan-
bood omdat hij heel veel
potentie in het team zag,
werd ingelijfd. Vanaf dat
moment was het team on-
verslaanbaar in de 2e lan-

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een

keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

40 JAAR
HSV CHEETAHS

BEEK
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delijke klasse. Met nog een dubbelwed-
strijd uit te spelen in Dordrecht werden
de dames in het zelfde weekend als de
aspiranten kampioen door thuis met
duidelijke cijfers te winnen
van Nuenen. Ook hier kon de
kurk van de flessen!!!!
Promotie naar de 1e klasse
landelijk was een feit.

Helaas konden de kampioen-
schappen niet op de nieuwe
velden worden binnenge-
haald. Ondanks het harde
werken van de (onder)aanne-
mers waren de velden niet op
tijd klaar en moeten de wed-
strijden op de oude velden
worden gespeeld. 

Voor de honkballers hele-
maal een triest verhaal
omdat zij nu ook hun thuis-
wedstrijden op vreemde

bodem moesten spelen.  Per wedstrijd
werd bekeken waar deze gespeeld kon
worden. Ook bij het honkbalteam kwam
het aan op de laatste wedstrijd, en ook

hier was Parkstad de tegenstander.
Tijdens een natte wedstrijd in Sittard
lieten de honkballers er geen twijfel
over bestaan. Met duidelijk verschil
werd Parkstad verslagen en kon ook
voor de honkballers de champagne
vloeien. Promotie naar de 3e klasse. 

Zaterdag 8 november werden alle
kampioenen nog een keer in het
zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse
seizoensafsluiting. 

De laatste aanpassingen aan de
velden worden uitgevoerd en in de
wintermaanden zal ook de mate-
riaalopslag en toiletvoorziening wor-
den gebouwd. Er vanuit gaande dat
alles begin maart gebruiksklaar is,
want dan start het nieuwe seizoen.

De feestelijke opening en ingebruik-
name staat gepland voor 28 – 29
maart 2015. Iedereen is uiteraard

welkom om een kijkje te komen nemen
of zelfs een balletje te slaan. 

Foto’s: José Swelsen

voor de vereniging HSV Cheetahs
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Speciale dag voor leden van
de zonnebloem. Makado
Beek geeft haar bijzondere
klanten extra aandacht. 

Al 30 jaar!!!
Dit jaar was wel erg bijzonder, want het was de 30e keer dat
Makado Beek de Zonnebloem gasten  in het zonnetje zette.
Op 18 november jl. werd voor de 30e keer de jaarlijks terugke-
rende Makado koopdag voor Zonnebloem gasten georgani-
seerd. 

De dag werd feestelijk geopend door Burgemeester Ralf
Krewinkel in samenwerking met de Winkeliersvereniging
Makado Beek.

Ongeveer 1200 Zonnebloemers werden deze dag welkom
worden geheten en in het zon-
netje gezet door niemand min-
der dan Sinterklaas en zijn
Pieten. De dag werd eveneens
muzikaal omlijst en iedere
Zonnebloem gast werd rijkelijk
getrakteerd op koffie en vlaai. 
Bovendien werd op deze dag
kennisgemaakt met de nieuwe
Zonnebloemauto. 

Na een heerlijk dagje winkelen,
kreeg iedereen ook nog eens
een leuke attentie mee naar
huis als aandenken aangebo-
den,  door de winkeliersvereni-
ging van Makado Beek. 

Het zonnebloemhart, bloeit bij Makado  B
Jaarlijkse Zonnebloemdag op 1
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Enkele reacties willen wij u niet onthouden.

- Maria Brederode, 91 jaar: “Het is voor mij de 
eerste keer en ik vind het heel gezellig. En als god
het belieft, dan ben ik er de volgende keer weer
graag bij”.

- Elly Keulen neemt voor de 5e keer deel aan de
Zonnebloemdag: “Het is hier zo leuk winkelen! Ik
kom zelf ook vaker met de scootmobiel van Stein
naar Beek. Het is echt de moeite meer dan waard!”

- Enny Hettema, Magriet Burlet en Elisabeth
Oberdorff: “Wij zijn drie vriendinnen en zijn de 
eerste keer hier. Het is geweldig om dit mee te
mogen maken en vooral mooi dat iedereen zoveel
moeite voor ons doet om het ons naar de zin te
maken. En... de vlaai is ook erg lekker”.

John Derks van de
Zonnebloem: 

“Het is zo geweldig om alles voor
te mogen bereiden en de deel-
nemers te zien genieten. Iedereen
helpt zo goed mee om de dag
vlekkeloos te laten verlopen. 
Circa 1200 mensen nemen ieder
jaar deel en er is al dertig jaar 
voldoende animo voor. Na gedane
arbeid kan ik alleen maar mijn
dank uitspreken richting iedereen
die mee helpt om dit allemaal
waar te kunnen maken. 
Dat zonnebloemhart, bloeit bij
Makado Beek aan alle kanten!”

Het was een onvergetelijke en
extra feestelijke dag voor iedereen!

Foto’s: Gé Beurskens

Burg. v. Meeuwenstraat 35  
6191 ND Beek
Tel.: 046 - 43 62 934
edi@autoenmotorservice.nl
www.autoenmotorservice.nl

• Reparaties • Banden / Velgen
• Onderhoud motoren • Uitlaten / Accu’s
• Onderhoud en APK • Uitlijnen
• Voorruiten (zonder eigen risico)* • Airco Service

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
ma-di-wo-do: 9.30 - 18 uur
vrijdag: 9.30 - 21 uur
zaterdag: 9.30 - 17 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50

  Beek aan alle kanten 
p 18 november jl. bij Makado Beek
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

BURG. JANSSENSTRAAT 5  -  BEEK  -  046 - 428 00 50

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires 
en Kado

- Lederenwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

voordeuren     garagedeuren     horren

Schuttersstraat 26 c   Beek
T: 046-436 29 29   info@julescourage.nl
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www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl

De agenda bestaat vandaag uit niet min-
der dan 14 punten, waarvan er uiteinde-
lijke eentje is voorbestemd als zijnde
“nog te bespreken”, het betreft agenda-
punt 10; 
Actualisering van het Treasury statuut.
De start is dan ook veelbelovend; 
hamerslag na hamerslag, een salvo van
negen stuks en dan komt al  het ‘moment
suprême’ voor de echte liefhebber van fi-
nanciën. Een ‘’treasure” is in het Engels
een schat en een “treasurer” is een be-
waker van de schat(kist). Treasury bete-
kent in principe niets anders dan het
beheren/bewaken van schatten. In dit
geval de schatten van de Gemeente. 
Het Treasury statuut dient om de vier jaar
getoetst en hierna weer vastgesteld te
worden. 
Onder het Treasury statuut valt ook het
verplichte schatkistbankieren en de vast-
stelling van de Wet hof. (Wet houdbare
overheidsfinanciën). 
Wat is schatkist bankieren?
Sinds 13 december 2013 is de deelname
hieraan verplicht en dat betekent dat alle
(tijdelijke) overtollige liquide middelen
zoals kas – en banktegoeden en direct
opeisbare vorderingen aangehouden
moeten worden bij het ministerie van Fi-
nanciën. Het tegoed blijft wel nog steeds
beschikbaar voor de Gemeente. Alleen
de rente kan ze niet opstrijken want die
gaat rechtstreeks naar de schatkist van
de overheid.
De Gemeente, lees het College, kan ook
met de ‘overtollige’ gelden leningen of
garanties verstrekken aan instellingen
met de beperking dat leningen met een
bedrag groter dan € 100.000, - na ampel
overleg met de Gemeenteraad kunnen
worden verstrekt.

BBB-NDB komt met een onoverzichte-
lijk te ‘technisch’ betoog.
De CDA fractie voert argumenten aan
om ook leningen kleiner dan € 100.000,
- via overleg met de Raad te laten lopen
en dient een amendement in. De wet-
houder geeft dan wel geregeld inzicht in
de financiële stand van zaken, maar hun
opmerking is: het College gaat over het
beheer van de gelden, de Raad gaat over
het uitgeven van de gelden. Ze wil be-
trokken blijven bij beslissingen t.a.v. le-
ningen. 
PB vertelt dat er genoeg ( liquide) mid-
delen zijn, maar hoe gaan we hiermee
om, vraagteken.
SBB wil de grens van € 100.000,- naar
beneden brengen tot € 50.000,-.
VVD vindt dat er teveel
haken en ogen in het
Treasury statuut zitten.
De wethouder beves-
tigt dat het Treasury sta-
tuut tot de
bevoegdheden van het
College behoort en de
besluitvorming in deze
behoort ook tot het Col-
lege. Hij wijst het amen-
dement af t.a.v. het
onderwerp over de in-
menging van de Raad
bij verstrekking van le-
ningen kleiner dan
€ 100.000,-.

Nu vraagt de CDA een
schorsing aan maar wenst het amende-
ment niet terug te nemen met het argu-
ment dat het niet kan zijn dat de
Gemeente geld uitleent zonder toestem-
ming van de Raad! 

Nu volgt er een schorsing op verzoek
van de wethouder. 

Tijdens deze schorsing wordt achter de
schermen hard gewerkt om te onder-
zoeken of er gemeenten zijn waar de
Raad wel degelijk leningen kleiner dan
€ 100.000, - verifieert. Dit blijkt in hoge
mate te gebeuren. 
Na de schorsing geeft de wethouder aan
dat in de toekomst de Raad op de
hoogte gebracht kan worden te verstrek-
ken leningen voor een bedrag kleiner dan
€ 100.000,-. Hij wenst wel nog een en
ander hiervoor ´in te kleuren´. 
Het amendement wordt NIET aangeno-
men, het raadsvoorstel, actualisering
van het Treasury statuut WEL. 

Hierna vallen nog vijf klinkende hamers-
lagen en wordt de vergadering door de
voorzitter gesloten.

George Stevens

Tribunes Plebes XXVII-XI-MMXIV  

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken

december 2014 NB nr. 11:Layout 1  04-12-2014  06:46  Pagina 33



34

In Maastricht trappen ze traditiegetrouw af op 11-11. In
Genhout deden ze dat op 15-11 j.l. Traditioneel gebeurt dat
met de openingsmis en openingsavond. Uw verslaggever van
de Nuutsbaeker was er bij.

Openingsmis

De kerkklokken luiden even voor 19.00 uur. De Genhouter be-
volking en CV de Sjravelaire spoeden zich naar de kerk waar
Pastoor van Oss iedereen welkom heet. De houten Sjravelair
wordt door prins Max en jeugdprins Noël vakkundig in elkaar
gezet. De vorig jaar gestolen en weken later teruggevonden
bronzen Sjravelair heeft een mooi plaatsje gekregen in de ge-

CV de Sjravelaire trappen veelbelovend

Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

Markt 7
6191 JG Beek
Tel. 046 - 4371784
www.roelpeters.nl
info@roelpeters.nl

renoveerde kerk. Op de plaats waar dit beeld vorig jaar stond,
werd onder zang van het Limburgs volkslied het nieuwe
Sjravelbeeld onthuld. Een mooie steen met 2 gipsen replica’s
van de Sjravelair.

Sjravelstried thema openingsavond

In het Trefpunt werd de prille avond vervolgd met de voor-
stelling van de Jeugdraad en RV11, waarna de dansmarietjes
van de Sjravelstjerkes de zaal lieten swingen met hun nieuwe
gardedans. 

Daarna barstte de strijd los tussen 8 teams met spellen als
snoephappen, broekhangen, clown schminken, hooibaal hef-
fen en bierpul drinken. Tranen rolden over de wangetjes bij
heel veel deelnemers en de mannen van Sjterrevosj wonnen
uiteindelijk de spannende strijd. 

www.beautynailsmarlie.nl
Nagelstyling, -opleidingen en webshop

Leverancier van 
NAIO-
nagelprodukten. 

Europese 
topkwaliteit!!

Onderdeel van 
Beautycare Marlie
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Dansmarieke Iris presenteerde haar nieuwe en enerverende
gardedans. Wat een power en uithoudingsvermogen heeft die
meid! 
Vriendengroep Good Gesjuddeld bracht de nieuwe sjlager met
een Oostenrijks deuntje ten gehore. Een goed in het gehoor
liggend liedje dat je na 2 keer al uit volle borst meezingt: Joa
Doa Goan Veer Weer.

Prinsuitroepingen

Het weekend van 22 en 23 november stond in het teken van
de uitroeping van de nieuwe heerser over het Sjravelaireriek.
Zaterdagavond trad Max Solberg af na optredens van July en
de Muppe, Jan Geraets, De Shakin DJ’s, Big Benny en de Oud
Prinse. Een emotioneel en zwaar afscheid. 
Om 23.11 uur werd na 11 hints Michael Keulers uitgeroepen
tot Prins Michael I en W-Dreej sloot deze schitterende avond
in stijl af. Naast een grote prins hoort natuurlijk een kleine
jeugdprins te staan. 

In een bomvolle zaal Vroemen met heel veel enthousiaste
kinderen werd afscheid genoemen van jeugdprins Noël. 
Maar hij gaf zich niet zomaar over. Hij had zijn prinsenmedaille
met extra veiligheidsspelden vastgezet en de scepter met een
tyrap. 
Na diverse optredens onder begeleiding van Sweeuwitje en de
7 dwergen werd uiteindelijk Mike Moos uitgeroepen tot nieu-
we jeugdprins.
Genhout heeft een schitterende aftrap van het carnavalssei-

zoen beleefd en maakt zich na de adventperiode op voor
opnieuw een mooi seizoen. 

In de volgende
editie van de
Nuutsbaeker 
zullen overigens
beide nieuwe
prinsen uitgebreid
aan u voorgesteld
worden. 

Peter Janssen

seizoen af
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Elsstraat 26 • 6191JW Beek • Tel. 046 - 426 35 03
Wij zijn geopend op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Volg Kinderfashion Baek op Facebook 

Kinderen van nu willen leuke kleuren kopen!
Voor al uw kinderkleding: Kinderfashion Baek

Beek groeit meer en meer uit tot het modecentrum van de regio. 
Sinds maart is het centrum van de stad ook een eigentijdse kinderkledingzaak rijk: 

Kinderfashion Baek, aan de Elsstraat 26.  

Zussen Heidi en Saskia uit Schimmert hebben alles met 
kinderkleding. 
Heidi Reijnders: "Ik heb de modeacademie in Hasselt gevolgd.
Kinderkleding sprak me daar al het meeste aan. 
Je hebt vandaag zoveel leuke kleding voor kinderen! 
Kinderen willen er zelf leuk bij lopen en ze zijn eerlijk: als ze
iets niet mooi vinden, zeggen ze dat ook. Maar als iets hen
wel aanspreekt, stralen ze dat ook vol uit."
Kinderfashion Baek biedt een veelzijdige keus van de maten
56 tot en met 176. Dat is vanaf de geboorte tot ongeveer
12 jaar. En we hebben ook genoeg voor wat flinkere kinderen.

Tip: er is koopjeshoek waar u het hele jaar door erg voordelig
kunt shoppen. Maakt u gebruik van de eigen spaarkaart dan
winkelt u ook nog tot 10% voordeliger! 

Nieuw is dat u hier kinderonderkleding vindt.
Handig voor de koude winter!

Communicantjes 

Voor communicantjes en hun broertjes en zusjes vindt u nu
alle gewenste kleding bij kinderfashion Baek. Uiteraard ook
alle kinderkleding voor andere feestjes. 
Heidi Reijnders over Beek: “Beek heeft veel mooie speciaal-
zaken. We hebben op diverse plaatsen gekeken, maar 
kregen hier meteen een warm gevoel. Dat geldt ook voor het
pand waarin we zijn gevestigd. We kwamen binnen en 
begonnen allebei in gedachten meteen in te richten.” 

Saskia en Heidi selecteren zelf in Nederland en België de
leukste kinderkleding van merken als Tumbl n Dry, Rumbl,
Jubel en Sturdy, Feetje, Hust en Claire, Unle Bill en Blue
Seven. Als modetrends omschrijven zij: "Voor meisjes sterren
en glitters, voor jongens stoere bikerafbeeldingen."

Tip: zoekt u een leuk kraamcadeau?

U vindt hier niet alleen leuke babykleding, 
maar ook lekkere, zachte knuffels 
en gelukshoefijzers. 
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Jubileumweekend

Op zaterdag 11 oktober heeft Irene/
Lucia een receptie gehouden ter gele-
genheid van het 60 jarig bestaansfeest.
Op deze zeer geslaagde avond hebben
de bezoekers met name het bestuur en
de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Ook werd burgemeester Ralf
Krewinkel  geïnstalleerd als be-
schermheer. Hier zijn we als ver-
eniging natuurlijk erg trots op.

De nieuwe eigenaren van ons
clublokaal ,,’T Auwt Patronaat”,
Chocolaterie CHOMAN en Brood
en Banketbakkerij MARTENS
kwamen met de grootste veras-
sing van de avond. Alle actieve
leden van Irene/Lucia ontvingen

van de drie bedrijven een nieuw T-shirt
met op de achterzijde het verenigingslo-
go en op de voorzijde de drie bedrijfslo-
go’s. 
We zullen deze nieuwe T-shirts met trots
dragen en willen de sponsoren via deze
weg bedanken. 

Limburgse Kampioenen

Op zondag 2 november hebben de ma-
joretten van Irene/Lucia deelgenomen

aan de Limburgse Kam-
pioenschappen in Nieuw
Bergen. 
Verheugd mogen we mel-
den dat alle dames, even-
als voorgaande jaren, zich
hebben geplaatst voor de
Nederlandse Kampioen-
schappen in Waalwijk. 

Wij wensen de dames al-
vast veel succes op 13
december.

Oliebollen actie
Op 31 december zal Drumfanfare en
Majorettenkorps Irene/Lucia zoals ge-
woonlijk, weer met een kraampje op de
markt in Beek staan. 
U bent vanaf 9.00 uur tot ongeveer
16.00 uur van harte welkom om over-
heerlijke oliebollen, diverse soorten wa-
fels, appelbeignets en Berliner bollen bij
ons te kopen. 
De lekkernijen zullen net als vorig jaar
weer afkomstig zij van Brood en
Banketbakkerij MARTENS.
Dit alles wordt gedaan om de vereni-
gingskast te spekken.

Hopelijk mogen wij U aan ons
kraampje begroeten. 

Mocht dit niet het geval zijn wil-
len wij U langs deze weg alvast
een gezond en muzikaal 2015
toewensen.

Hopelijk tot dan
Met vriendelijke
groet,
Leden en bestuur
Irene/Lucia

Irene/Lucia nieuws

Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service! 
Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Tot 30% korting op alle 
scootmobielen

& hulpmiddelen!
geldig tot 30-12-2014

Wij leveren ook service aan huis!

Altijd10% kortingvoor bewonersvan degemeenteBeek!
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Ter nagedachtenis aan de Zuid-Limburgse kunstschilder
Hans Coumans (1943-1986) zal volgend jaar een uitgebreide
biografie verschijnen.  

Hans Coumans was woonachtig en werkzaam in de regio
Zuid-Limburg, België en Duitsland. De laatste jaren van zijn
leven vertoefde hij veelvuldig in en rondom Beek, Genhout en
Schimmert.

Hans Coumans
was een (licht) 
impressionistische
schilder die een
hartstochtelijke
liefde koesterde
voor de prachtige
fenomenen in de
natuur. 
Hij verkreeg dan
ook bekendheid
vanwege de vele
kleurrijke en uit-
bundige taferelen
van het Zuid-
Limburgse
Heuvelland, die hij
gedurende zijn 
relatief korte leven
vervaardigde.

De familie is op zoek naar werk, naar wetenswaardigheden
en/of persoonlijke anekdotes, die mogelijk interessant zouden
kunnen zijn voor de biografie.

Voor informatie bekijkt u de website www.hanscoumans.nl of
neemt u contact op met Serge Coumans (0651855953)

Biografie kunstschilder Hans Coumans

Even ementen carnaval
21 dec. Café D’n Dobbele Vônck:  Voorverkoop Mansluujzitting                     
3 jan. Auwt Wieverbal C.v de Sjravelaire ´t Trefpunt.
4 jan. Mondial Mansluujzitting, zvc De Kneeschers
8 jan. Groate Zitting mit Prinsoetreuping Baeker Pottentaote
9 jan. Grote zitting CV De Doorzètters in het Gemeenschapshuis

Neerbeek
10 jan. Jeugd zitting CV De Doorzètters in het Gemeenschapshuis

Neerbeek
10 jan. Sjravelkienen vanaf 16 jaar C.v de Sjravelaire ´t Trefpunt.
10 jan. "Kiene mer dan angers"  in het MFC aan de Musschenberg te

Spaubeek. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Kaarten
te verkrijgen bij de bekende voorverkoopadressen, waarbij
geldt "op is op!" Beleefd uitnodigend Auwt Prinse Sjpaubik

11 jan. Jeugzitting met Jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote
11 jan. Mansluuzitting Gemeenschapshuis 't Trefpunt /

Vrouwluutreffe kantine GSV'28 
19 jan. Buurtvergadering Baeker Pottentaote
24 jan. Receptie CV De Doorzètters in café de Keulsteeg
25 jan. H.M. in de Laurentiuskerk + Receptie CV De Kwakkerte, 

Locatie M.F.C. te Spaubeek.  Aanvang 14.00 uur
31 jan. Prinsenreceptie C.V de Sjravelaire Zaal Vroemen.
6 febr. Jeugprinsebal Baeker Pottentaote
7 febr. Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 19.00 uu
7 febr. Auwt Wieverbal CV De Doorzètters in café de Keulsteeg
8 febr. Grote Optocht C.V. de Sjravelaire.
10 febr. Aankoms Gilde Blauw Sjuut
13 febr. Sjoalevastelaovend / 

Jeugprinsereceptie Baeker Pottentaote
14 febr. Oplevere vasteloaveswaages / Sjleuteleuverdrach / 

Prinserecepsie  Baeker Pottentaote

15 - 16 - 17 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2015

15 febr. Optocht CV De Kwakkerte. Aanvang 14.11 uur
15 febr. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
15 febr. Sjravele met de Sjravelaire ´t Trefpunt.
16 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote
16 febr. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek. 

Aanvang 20.00uur
17 febr. Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
17 febr. Vastelaovesdinsdig / Aafsjleeting Jeugvastelaovend /

Vaan sjtrieke Baeker Pottentaote
17 febr. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek. 

Aanv. 14.11 uur. 
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert

17 febr. Jeugdcarnaval C.V. de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
17 febr. Sjravele met de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
18 febr. H.M. Askruisje halen. Heringbiete. Loc. M.F.C. te Spaubeek

22.11 uur

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek

• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout

Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl

Sanderboutlaan 9  •  6181 DN  Elsloo  •  T  046 - 437 72 70  •  www.boursgroep.nl

Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN
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Even ementenrooster
2014 - 2015

18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
20 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum
20 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. 

Aanvang 19.30 uur, toegang gratis.
20 december Kampioenen uitroeping Duiven samenspel Beek (BUG), Zaal Vroemen Genhout.
21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
21 december Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

2015
2 januari 16e Wafelwandeltocht W.C. Caesar
4 januari Nieuwjaarsconcert  Asta Beek Kon. Harmonie St Caecilia Beek en de Beeker Koorzang
4 januari Nieuwjaarsreceptie GSV'28
7 januari "In vogelvlucht door de klassieke muziek" door G. Geluk, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
21 januari "Gordelroos bij ouderen", presentatie door een medewerker van Remedica, aanvang 19.30 uur

in ’t Auwt Patronaat
22 januari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 januari Kwatsjebal fanfare st. Antonius 20.00 uur zaal Vroemen
24 januari Jacq Janssentoernooi  D+C categorie
31 januari Jacq Janssentoernooi A+B categorie
29 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
4 februari "Verhalen rondom het licht" diapresentatie door M Bonten, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
25 februari "Cleopatra en de vrouw in Egypte" door R. van Romondt, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
26 februari  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
7 en 8 maart Sjpaubik Sjpeelt in MFC, Spaubeek
11 maart Wereldvrouwendag in het ASTA Cultuurcentrum 
14 en 15 mrt. Sjpaubik Sjpeelt in MFC, Spaubeek
19 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
21 maart Eigewies, podium voor Baeks muzikaal talent
22 maart Paasvee jaarmarkt       
26 maart  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
8 april "Ook jij bent welkom" door bestuur KVG Limburg, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
11 en 12 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
16 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
25 april Garage verkoop in heel Geverik
25 april Thema concert Kon. Harmonie Beek in de Asta
27 april QueensParade - Koningsdag
30 april  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
6 mei Lezing over euthanasie door een medewerker van NVVE Nederland, aanvang 19.30 uur, 

in ’t Auwt  Patronaat
14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité 

Beek – Gundelfingen.
17 mei Likkepottrip
21 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
28 mei  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
5/6/7 juni Hoffeesten in De Geverikerhof
14 juni 22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
25 juni  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
11 juli Open Air concert Kon. Harmonie Beek
6 september  Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers  13.00-16.00 u

in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
2 oktober Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP
15 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
25 oktober 29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek
29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur 
7 november   Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)

Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl

Voor meer informatie raadpleeg de website van de
landelijke vereniging:

www.vincentiusvereniging.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /

incontinentie en leerlingenvervoer.

Mooi jaar
Het is weer de tijd van de terugblikken. Voor de gemeente Beek was het een mooi jaar. Met

veel hoogtepunten. Absolute uitschieter was natuurlijk het nieuwe toekomstperspectief voor

de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Met alle kansen op een duurzame uitbouw van de

activiteiten en de werkgelegenheid op- en rond het vliegveld. Met dank vooral aan het

krachtdadig optreden van de provincie, de steun van onze buurgemeenten en onze eigen

gemeenteraad.

De focus in 2014 lag de eerste maanden toch vooral op de verkiezingen van die gemeente-

raad. De politiek/bestuurlijke stabiliteit in Beek beschouw ik als een van onze onderschei-

dende krachten.  Financieel behoort Beek nog steeds tot de landelijke top van gemeenten

die hun huishoudboekje het best op orde hebben. We zijn schuldenvrij en dat betekent dat

de inwoners niet bang hoeven te zijn voor forse lastenverzwaringen.  

De overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk van het Rijk naar de ge-

meente was de rest van het jaar een van de centrale aandachtspunten. Ofschoon ook Beek

die taken moet uitvoeren met aanzienlijk minder budget, is ons uitgangspunt dat iedereen

die echt zorg nodig heeft daar ook in de toekomst een beroep op kan doen. Met slimme zor-

garrangementen zoals dagopvang in Sportlandgoed De Haamen hebben we een voorsprong

op andere gemeenten om in 2015 de gemeentelijke zorgtaken echt vorm te geven. Van bur-

gerparticipatie maken we in Beek trouwens ook serieus werk. Door zelf de kernen in te gaan

en in samenspraak met de inwoners aan de slag te gaan om dorpsvisies te ontwikkelen.

De Haamen is maar een van de projecten in onze gemeente waar ik als burgemeester trots

op ben. We zorgen daarmee echt voor het onderscheid in een tijd waarin in de meeste Lim-

burgse regio’s geen bouwkranen zijn te bekennen. De ontkluizing van de Keutelbeek is een

ander voorbeeld. Onze lokale infrastructuur is ook prima op orde. Ik verheug me nu al op de

uitbreiding en modernisering van Makado in 2015. Een mega-investering waarmee we als

Euregionaal winkelcentrum nadrukkelijk de toon zetten.

In 2014 heeft Beek ook als evenementengemeente nadrukkelijk van zich laten horen. Beek

for Speed was voor het tweede achtereenvolgende jaar een doorslaand succes. Indrukwek-

kend en ontroerend was ons bevrijdingsfeest ter ere van 70 jaar bevrijding. En niet te verge-

ten het openlucht theater De Inspecteur op het binnenplein van Hoeve Printhagen in

Genhout. Onlangs nog het sfeervolle evenement in de Burg. Janssenstraat met een knipoog

naar het Londen van Charles Dickens. En dan heb ik het niet eens gehad over alle festivals,

waaronder het nieuwe Zomerlichtfestival. En natuurlijk de vele sportieve evenementen.

Wat brengt het nieuwe jaar? Het is altijd koffiedik kijken natuurlijk. Maar met de onderschei-

dende Beekse  gemeenschapszin zie ik het nieuwe jaar met alle vertrouwen tegemoet.

Ik hoop van ganser harte dat dit jaar u ook veel moois heeft gebracht en wens onze inwo-

ners hele fijne feestdagen en een sprankelend en belevend 2015.

Burgemeester Ralf Krewinkel

Burgemeester Ralf 
Krewinkel wil zo dicht 
mogelijk bij de inwoners
van de gemeente Beek
staan. Daarom kunt u elke
maand een column lezen
van zijn hand.

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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GFT en restafval
Eerste kerstdag, donderdag 25 december (Restafval) wordt zaterdag 20 december

Tweede kerstdag, vrijdag 26 december (GFT) wordt zaterdag 27 december

Papier
Woensdagavond 24 december (Geverik en gedeelte van Beek) wordt woensdag 17 december

Vrijdag 26 december (Kelmond en gedeelte van Beek) wordt maandag 22 december

Gewijzigde afvalophaaldata rond de feestdagen
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Het gemeentehuis is gesloten op:

• woensdagmiddag 24 december vanaf 12.30 uur

• donderdag 25 en vrijdag 26 december

• woensdagmiddag 31 december vanaf 12.30 uur

• donderdag 1 en vrijdag 2 januari

Op maandag 5 januari gaat het gemeentehuis in verband met de nieuwjaars-

bijeenkomst van het personeel een uur later open dan u van ons gewend bent.

U kunt dan vanaf 10.00 uur aan de publieksbalie terecht.  

Aangiftes geboorte en overlijden
Op vrijdag 2 januari is er een beperkte openstelling voor de Burgerlijke Stand 

van 10.00 uur tot 11.00 uur (uitsluitend voor aangiftes geboorte en overlijden). 

U kunt tijdens deze tijd telefonisch terecht op telefoonnummer 046 – 43 89 224.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

We staan aan de vooravond van 2015,
een nieuw jaar met vele mooie kansen en uitdagingen.

Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar tijdens onze
nieuwjaarsreceptie op donderdag 1 januari. U bent van harte welkom

tussen 12.00 en 14.00 uur in de bovenhal van het gemeentehuis van Beek.

Wij wensen u prettige feestdagen,
een fijne jaarwisseling

en ’n voorspoedig en belevend 2015 toe!
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Jeugdvrijwilligersprijzen
Voor het tweede jaar op rij reikte wethouder

Thijs van Es tijdens de vrijwilligersavond de

jeugdvrijwilligersprijzen uit. De jongeren die

deze prijs gewonnen hebben zijn een 

voorbeeld voor hun leeftijdsgenoten en 

dragen een belangrijk steentje bij aan de

organisatie van hun vereniging of stichting.

De winnaars van de jeugdvrijwilligers-

prijzen zijn Emmy Hochstenbach (KVW

Neerbeek), Max Limpens (VV GSV’28) 

en Francis Meessen (Zwemvereniging

BECHA).

Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs
Naast de jeugdvrijwilligersprijzen werd dit

jaar ook weer de Sport-, Cultuur- en

Waarderingsprijs uitgereikt. De winnaars

ontvingen een oorkonde en het beeldje ‘Het Hart van

Beek’ gemaakt door kunstenaar Marc Donkers.

De cultuurprijs ging naar Mannenkoor Beeker Liedertafel.

De vereniging, die 125 jaar bestaat, behaalde dit jaar de

tweede plaats tijdens het nationale concours van de 

Koninklijke Nederlandse Zang Vereniging.

Tevens organiseerden ze in 2014 zeer veel activiteiten en

concerten, die druk bezocht werden door mensen van bin-

nen en buiten Beek. Op deze manier heeft de vereniging

eraan bij gedragen om Beek op de kaart te zetten.

De Waarderingsprijs is gewonnen door

Matje Mattheij uit Geverik. Matje is in-

middels 20 jaar de voorzitter van Stich-

ting Harambee. De stichting

ondersteunt jongeren in Kenia om een

(beroeps)opleiding te kunnen afron-

den. Matje draagt haar ideeën uit bin-

nen de Beekse gemeenschap en

betrekt jong en oud bij menig intercul-

turele activiteit. 

De sportprijs ging naar Dave Kengen.

Deze karateka heeft met zijn demon-

stratie in Japan hoge ogen gegooid.

Voor tienduizenden mensen gaf hij

een karate demonstratie. Dave heeft

een lichamelijke beperking, maar laat

zich hierdoor niet tegenhouden. Hij

laat zien dat wanneer je iets wil berei-

ken en je je hier volledig voor inzet,

dit ook mogelijk is.

Vrijwilligersavond Beek weer een groot succes
Een avond in het teken van de onmisbare Beekse vrijwilligers
Op woensdagavond 26 november jl. vond voor het zevende jaar op rij de vrijwilligersavond plaats in het
Asta Cultuurcentrum in Beek. Ruim 500 bezoekers van 70 verschillende vrijwilligersinstellingen genoten van
diverse optredens en een gezellig samenzijn. Bovendien werden er diverse vrijwilligersprijzen uitgereikt.
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Buiten de uitgereikte prijzen konden de bezoekers

genieten van optredens van de winnaars van het

Beeker Vasteloaves Leedjes Konkoer, twee groe-

pen van Artamuse, Nederlands kampioen jongle-

ren en vijfvoudig Nederlands recordhouder

jongleren met ballen Simon à Campo, de zusjes

Ryanne en Noëlle de Bie, buutereedner Fer Naus

en speelgroep het Nieuwe Masker. De avond werd

afgesloten door drievoudig LVKwinnaar W-Dreej.

De stemming zat er deze avond weer goed in

deze avond en volgend jaar op 25 november

hopen we weer net zo veel vrijwilligers te mogen

ontvangen.

Foto’s: Bart Velthuis

De politie begrijpt dat een woninginbraak een ingrijpende

gebeurtenis is. De aanpak van dit delict heeft dan ook top-

prioriteit binnen de politie. U kunt zelf preventiemaatregelen

treffen, hiermee heeft u tot 90% minder kans op woning-

inbraak. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd 

aangifte! 

U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in

welke auto’s zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets

verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de

verdachte auto en/of het signalement van de verdachte

persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, neem

geen risico's! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en

wat er precies aan de hand is. De kans dat woninginbre-

kers gepakt kunnen worden, neemt toe als u bij de politie

meldt wanneer u verdachte zaken waarneemt. 

Wat kunt u zelf doen ? 
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buiten-

verlichting en laat niet via social media weten dat u op

vakantie bent 

• Bel 112 bij verdachte situaties 

• Doe altijd aangifte 

• Registreer uw goederen; dit maakt het makkelijker uw

spullen op te sporen en aangetroffen goederen terug te

bezorgen 

• Zonder heler geen steler. Kijk op stopheling.nl of een

product niet als gestolen geregistreerd staat. 

• Wees alert op babbeltrucs aan de deur 

De politie is verantwoordelijk voor het opsporen van da-

ders van woninginbraak. Als politie zijn we er altijd. Maar

we kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is uw hulp

nodig om de inbreker te pakken. 80% van de woning-

inbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers.

In 95% van de gevallen zijn we er binnen 10 minuten. 

Donkere dagen offensief
Tips om woninginbraak te voorkomen

We zitten weer middenin de "donkere dagen". Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat er in deze
tijd, waarin het vroeger donker is, een verhoging van het aantal woninginbraken zichtbaar is. Wonin-
ginbraken hebben een enorme impact op hun slachtoffers. De aanpak van dit zogeheten Hoge Impact
Delict heeft topprioriteit bij de politie. De politie kan deze problemen niet alleen aanpakken. Daarvoor
heeft zij de hulp nodig van anderen. De politie werkt daarom veel samen met partners zoals gemeenten,
woningcorporaties, e.d. Ook hebben inwoners zelf een belangrijke rol in het voorkomen van deze mis-
drijven. Gezamenlijk moeten we zorgen voor een veiligere samenleving. 
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Dit project is het gevolg van het winnende voorstel van 

basisschool Catharina Labouré, dat door de Beekse jeugd-

raad werd ingediend als raadsvoorstel in de echte ge-

meenteraad. Deze stemde unaniem in met het voorstel. 

De jeugdraad bestaat uit 18 leden van de groepen 8 van

de zes basisscholen uit Beek. 

Vivantes verzorgt op alle deelnemende basisscholen

vooraf een presentatie over werken in de zorg. Daarna zijn

leerlingen aan zet, die zelf aan de slag gaan met de uitwer-

king van hun idee. Basisschool Catharina Labouré trapt af

en bezoekt als eerste het woonzorgcentrum.

Iedereen is welkom
Aan de activiteit mogen alle inwoners van het woonzorg-

centrum, maar ook mensen van buitenaf meedoen. Alle

ouderen die interesse hebben zijn van harte welkom op

maandag 12 en vrijdag 16 januari 2015 van 10.00 uur tot

12.00 uur bij Vivantes, locatie Franciscus, Om de toren 1 in

Beek (Wijksteunpunt).  Er zijn geen kosten verbonden aan

de activiteiten die kunnen variëren van een optreden,

samen spelletjes doen, wandelen, lezen, knutselen.

Jong en oud samen
Beekse basisschoolleerlingen gaan op bezoek bij ouderen

Onder de naam ‘Jong en oud samen’ gaan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Beek op
maandag 12 en vrijdag 16 januari 2015 naar woonzorgcentrum Franciscus.  Per klas wordt een activi-
teit voorbereid, waarin de kinderen hun talenten kunnen benutten. Het doel is niet alleen een gezellige
ochtend met ouderen, maar ook om meer begrip voor elkaar te creëren. 
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Interviews
De eerste stap in het proces om te komen tot de dorpsvi-

sies is een interviewronde. Ruim 100 sleutelfiguren in de

kernen ontvangen in december een uitnodiging om deel te

nemen aan een interview. De interviews zullen inzicht

geven in de problemen die inwoners in hun kernen ervaren

en de ontwikkelingen die zij op zich af zien komen. De

geïnterviewde wordt ook gevraagd aan te geven wat er

naar hun idee de komende jaren moet gebeuren in de kern

en welke bijdrage zij (of hun organisatie) daar aan kunnen

leveren.

Expertmeetings
In expertmeetings wordt dieper ingegaan op de oorzaken

en gevolgen die ten grondslag liggen aan de in de inter-

views benoemde ontwikkelingen en problemen. Vervol-

gens worden visie, strategie en doelen opgesteld en ter

reactie voorgelegd aan alle betrokkenen. De visies per

thema geven de richting aan die de gemeente in de toe-

komst wil nastreven.

Uitvoeringsplan
Op basis van de visies stelt de gemeente samen met de

inwoners van de kern acties op. Deze acties worden uitge-

werkt in een meerjarig uitvoeringsplan per kern. U als in-

woner krijgt hierbij de mogelijkheid om aan te geven waar

u prioriteit aan geeft. Dit zal via bijeenkomsten bij u in de

wijk gebeuren.

Planning
Eind 2015 moet het gehele proces doorlopen zijn, zodat de

uitvoering in 2016 kan beginnen. Uiteraard staat het werk

in de kernen het komende jaar niet stil. Lopende zaken

worden voortgezet en dringende zaken worden opgepakt.

Wij hopen samen met u belangrijke stappen te zetten rich-

ting de toekomst.

Meer informatie
U kunt het proces volgen op www.gemeentebeek.nl/dorps-

visies. Ook zullen we via de infopagina’s in de Nuutsbae-

ker regelmatig aandacht schenken aan de voortgang. Voor

vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Rhea

Reints, info@gemeentebeek.nl, 046 – 43 89 222.

Aan de slag met dorpsvisies
In het collegeprogramma Sociaal Verder heeft het college aangekondigd samen met bewoners 
dorpsvisies voor de Beekse kernen op te stellen. Een dorpsvisie geeft het kader voor het ontwikkelen van
ingrepen, initiatieven en activiteiten door de in het dorp actieve organisaties voor de komende jaren.
Met als doel de dorpskernen leefbaar en vitaal te houden. In 2015 gaan we hier volop mee aan de slag. 
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Kun je allereerst iets vertellen over
Karate Do Weng / Centrum Weng?
“Oorspronkelijk is Karate Do Weng

opgericht door mijn vader Peter We-

wengkang. Later zijn er steeds meer

mensen met een beperking komen

sporten en hebben we het aanbod

uitgebreid. We zijn een programma

voor dagbesteding gaan integreren

en zo is Centrum Weng eigenlijk 

ontstaan. Dit jaar bestaan we met

Karate do Weng alweer 40 jaar! Het

mooie is dat mensen met en zonder beperking met elkaar

samen kunnen sporten.“

Wat voor vrijwilligers hebben jullie en wat zijn hun taken?
“We hebben een groep van ongeveer 40 vrijwilligers. Dit

zijn allerlei verschillende mensen: ouders van kinderen, se-

nioren, studenten en mensen met een beperking. 

Zij ondersteunen zowel bij de lessen zelf, maar ook bij het

centrum. Specifieke taken die worden uitge-

voerd zijn bijvoorbeeld het geven van lessen,

maar ook strijken, koken, poetsen en hand-

en spandiensten. Kortom breed inzetbaar.”

Wat is de drijfveer van de vrijwilligers om
bij jullie vrijwilligerswerk te komen doen?
“Dat komt met name doordat er een hele hui-

selijke en familieachtige sfeer in het centrum

hangt. Iedereen is welkom en het is erg ge-

zellig en kleinschalig. Iedereen kent elkaar.

We vinden vooral de betrokkenheid van de

mensen erg bijzonder. Vooral de intrinsieke

motivatie van de vrijwilligers is mooi om te zien. Iedereen

heeft verschillende beweegredenen voor het vrijwilligers-

werk waarvoor ze zich inzetten. Maar ik denk dat het per-

soonlijk belang in hun eigen ontwikkeling het belangrijkste

is. Deze ontwikkeling kan op verschillende gebieden zijn,

bijvoorbeeld op creatief of sportief gebied.” 

Hoe begeleiden en ondersteunen jullie vrijwilligers?
“Voor het geven van karatelessen hebben we een speciale

lesopbouw en volgorde van leren, waarbij de methodiek en

didactiek van het lesgeven centraal staat. Wij begeleiden

en monitoren dat proces en zetten vrijwilligers op verschil-

lende plekken in en motiveren

hen om het beste uit zichzelf te

halen. Dit zorgt voor mooie leer-

momenten en waardering bij

zowel de vrijwilligers als bij ons.”

Hoe worden vrijwilligers 
gewaardeerd?
“We organiseren enkele keren per

jaar teambuildingsdagen of clinics

voor onze vrijwilligers. Maar ook

een barbecue of mee-eten na een

activiteit hoort erbij. Sommigen hechten hier veel waarde

aan, maar anderen vinden het leerproces belangrijk. Bij al

onze mensen gaat het echt om iets te kunnen betekenen

voor een ander. Het mooie is dat iedereen gelijk is en elkaar

accepteert zoals hij is. De betrokkenheid en participatie

zorgt er ook voor dat er vriendschappen ontstaan.”

Wat voegt het vrijwilligerswerk toe aan jullie 
organisatie?
“Verbreding van zowel Karate 

Do Weng als de dagbesteding in

Centrum Weng. We hebben een

groep topvrijwilligers en zonder

hen zouden een aantal activitei-

ten niet door kunnen gaan.

Daarbij past het werken met vrij-

willigers in het verlengstuk van

de visie van Karate Do Weng

om ons doel uit te dragen. 

We hebben met z’n allen één

belangrijk ding gemeenschappelijk:

Karate. Dat is het communicatiemiddel dat iedereen met

elkaar verbindt.” 

Zoeken jullie nog vrijwilligers?
“We kunnen altijd mensen gebruiken! Maar specifiek voor

het Sportzorgprogramma ‘De Caroussel’ zijn we op zoek

naar gedreven mensen die het leuk vinden om verschillende

activiteiten met mensen met een beperking te begeleiden.”

Meer informatie? Neem contact op met 

Ramon Wewengkang via 046 – 43 75 083 of stuur een

mail naar info@centrumweng.nl. 

Samen voor elkaar!
Vrijwilligersinstelling in de spotlights
In Beek doen meer dan 2.000 mensen jaarlijks vrijwilligerswerk bij zo’n 150 vrijwilligers-
instellingen. Twee maal per jaar zetten we een vrijwilligersinstelling in de spotlights om te kijken hoe het
vrijwilligerswerk daar is georganiseerd en om mensen te motiveren meer vrijwilligerswerk te gaan
doen. In deze editie is aan het woord:  Ramon Wewengkang van Centrum WenG / Karate Do Weng. 
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Beweegmarkt Beek 2015
De gemeente Beek heeft sport en bewegen hoog in het

vaandel staan. Daarom wordt op donderdag 15 januari

2015 van 15:00 uur tot 20:30 uur in samenwerking met

Fontys Sporthogeschool een beweegmarkt georganiseerd

in het gemeenschapshuis te Neerbeek.

Plezier in bewegen en gezelligheid staan voorop tijdens

deze beweegmarkt die voor iedereen gratis toegankelijk is,

maar zich speciaal richt op de 55-plusser. Er is informatie

over bewegen, gezondheid en het 55+ beweegaanbod in

Beek. Ook kan er vrijblijvend meegedaan worden aan be-

weegclinics.

Start het nieuwe jaar goed en kom gezellig met uw partner,

buur of vriend(in) naar de beweegmarkt!

Een totaal overzicht
van het sport- en 
beweegaanbod voor
mensen met én 
zonder beperking 
is te vinden op
www.dehaamen.nl.

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Contactpersonen: 

Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen 

Vivian Boesten-Dijkstra, verenigingsconsulent Gemeente Beek 

Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of

info@gemeentebeek.nl

In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking. 
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Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële

redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leef-

tijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk

aan de zijlijn. De landelijke Stichting Leergeld biedt via

ruim 75 lokale Leergeld stichtingen deze kinderen kansen

om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse

activiteiten. Ouders met een laag inkomen kunnen bij de

Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kinderen

te laten meedoen. Dat kan voor activiteiten op het gebied

van sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Vrijwilligers van de

stichting gaan in alle gevallen op huisbezoek. De noodza-

kelijke bijdrage wordt door de stichting rechtstreeks be-

taald aan bijv. de sportclub of de vereniging.

Op dit moment kent de gemeente Beek de Sport en Cul-

tuurpas, een regeling om alle inwoners met een laag inko-

men te laten deelnemen aan sociale, culturele of sportieve

activiteiten. Vanaf 1 januari 2015 komt de Sport en Cultuur-

pas voor kinderen te vervallen en kunnen ouders zich tot

de Stichting Leergeld wenden.

De bij de gemeente reeds bekende doelgroep zal over de

nieuwe uitvoering apart ingelicht worden. Voor meer 

informatie en contactgegevens van Stichting Leergeld

Westelijke Mijnstreek zie: 

www.leergeld.nl/locaties/westelijkemijnstreek.

Stichting Leergeld laat álle kinderen in de
gemeente Beek meedoen
Vanaf 1 januari 2015 zal Stichting Leergeld voor de gemeente Beek het participatiebeleid voor
kinderen tot 18 jaar gaan uitvoeren. 
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Uitzonderingen
Woont u bij uw ouder? Verblijft uw huwelijkspartner in een

verpleeginrichting of in de gevangenis? Of is uw huwelijks-

partner met onbekende bestemming vertrokken? Dan heeft

u volgens de belastingregels meestal een toeslagpartner.

In dat geval wordt uw uitkering pas op 1 januari 2016 ver-

laagd. U heeft hierdoor meer tijd om zich voor te bereiden

op een lager inkomen.

Wat moet u doen?
• Ontvangt u al kindgebonden budget? Dan hoeft u niets

te doen. In december 2014 hoort u van de Belasting-

dienst hoe hoog uw kindgebonden budget vanaf 

1 januari 2015 is. 

• Wilt u weten of u volgens de belastingregels een 

toeslagpartner heeft? Kijk dan op de website van de 

Belastingdienst.

• Ontvangt u nog geen kindgebonden budget? Dan kunt u

in december op www.toeslagen.nl uitrekenen of u in

2015 recht hebt op kindgebonden budget. Als dat zo is,

kunt u dit zelf voor eind 2014 aanvragen via ‘Mijn 

toeslagen’ op toeslagen.nl

• Op de website http://www.kindregeling.nl/rekentool/ 

kunnen alleenstaande bijstandsouders hun inkomen

vanaf 2015 berekenen.

Hogere uitkering voor alleenstaande ouder
verdwijnt
Bent u een alleenstaande bijstandsouder? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2015 waarschijnlijk
een lagere uitkering. Het bedrag dat u van de Belastingdienst krijgt voor de kosten voor 
kinderen wordt hoger. Ook komt er een speciale toeslag voor alleenstaande ouders zonder 
toeslagpartner. Dit extra geld heet de alleenstaande ouderkop. Dit bedrag krijgt u dan ook 
van de Belastingdienst. Ouders die de alleenstaande ouderkop krijgen, hebben maandelijks 
ongeveer evenveel geld om van te leven als nu. 
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in

Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn 
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnummer: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk 
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.  

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale:

• Huiswerkproject (Vac.11210)

• Vrijwilliger voor de rolstoelbegeleiding (Vac.34072)

• Vrijwilliger Voor Elkaar (Vac.28811)

• Vrijwilliger onafhankelijke cliëntondersteuning
(Vac.34041)

• Bestuursleden bezoekwerk Provinciale Zonnebloem
(Vac.34014)
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MAKADO DAG Limburgs Kerstcircus
MAKADO geeft tweede 

entreekaart Kerstcircus 

KADO
Voor meer info zie 

www.makadobeek.nl

ALTIJD

MOOI

WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 

GRATIS kinderopvang

WWW.MAKADOBEEK.NL

WIJ WENSEN 

U ALLEN 

 FIJNE 

FEESTDAGEN

KOOPZONDAG
21 en 28 dec. / 4 en 25 jan. (12.00 - 17.00 uur)
EXTRA KOOPAVOND 
ma. 22 en di. 23 dec. (tot 21.00 uur)

WIJ WENSEN 

U ALLEN 

 FIJNE 

FEESTDAGEN
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